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ВСТУП 

Актуальність теми. У наш час люксовий сегмент світового ринку активно 

розвивається, спираючись на власні традиції та принципи, використовуючи 

загальні тенденції та відповідний методологічний інструментарій. Успіх у 

просуванні лакшері-брендів значною мірою залежить від умов, наявних у тій чи 

іншій країні. Саме тому можна спостерігати позитивну динаміку лакшері-

брендингу в Західній Європі та складний стан українського ринку класу люкс, 

зумовлений соціально-політичною та економічною нестабільністю в державі.  

Дослідження особливостей використання соціально-комунікаційних 

технологій у світі лакшері дає змогу створити дієву модель виведення 

українського люксового ринку з кризового стану. Комунікаційні технології 

формують суттєвий фундамент люксового дискурсу, без них неможливо уявити 

конструктивності, результативності та ефективності просування лакшері-

брендів. Теоретичний аналіз специфіки застосування традиційних та 

інноваційних комунікаційних технологій у стратегіях лакшері-брендингу дає 

можливість розробити низку рекомендацій щодо вдосконалення практичної 

діяльності у цій сфері, відкрити евристичний потенціал інструментарію та 

передбачити напрями подальшого розвитку люксового сегменту ринку. 

Аплікативний характер дослідження, з одного боку, сприяє поліпшенню 

економічної дійсності, а з другого – позитивно впливає на вдосконалення 

наукового знання та пізнавального процесу. 

Оцінюючи стан наукової розробки теми, слід зазначити, що тематика 

бренду та брендингу активно розроблялась у працях українських і зарубіжних 

вчених, таких як О. Авдан, О. Азарян, Л. Балабанова, С. Велещук,  О. Гевко, 

Л.Бук, Н. Волинець, Н. Гончарук, С. Димитрова, А. Длигач, О. Євтушенко,  

Т.Завгородня, О. Кужилєва, С. Мамалига, Б. Мантула, Ю. Марчук, І. Мельник, 

О. Мороз, М. Осипчук, Л. Паркер, Дж. Ренделл, В. Тамберг, П.Темпорал,  

Д.Траут, М. Хейг, Р. Хіт,  Л. де Чернатоні та ін. Визначення й інтерпретації 

поняття «бренд» у працях цих дослідників спираються на ідентифікацію бренда 

через образ. Під час дослідження комунікаційних аспектів просування лакшері-
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брендів виявлено необхідність розкриття символічного характеру брендів класу 

люкс на підставі семіотичного аналізу.  

Різні аспекти проблем соціальних комунікацій і комунікаційних технологій 

представлено в роботах Г. Алмонда, А. Бахметьєвої, О. Берегової, 

Л.Білоконенка, В. Бориснева, Н. Бурбела, Д. Гаври, М. Гіллмора, Н. Гончарової, 

Н. Данакіна, К. Дойча, В. Іванова, В. Кальниша, К. Кириченка, Л. Климанської, 

М. Койта, Г. Лассуелла, Ю. Лотмана, Н. Лумана, Н. Макаренка, М. Маклюена, 

Г. Малецькі, М. Маркова, В. Матвієнка, Н. Островської, В. Остроухова, 

В.Патрушева, Г. Почепцова, В. Різуна, С. Халла, О. Холода, В. Шилової, 

Н.Яблоновської, П. Яковлева та ін. 

Спираючись на потужну теоретико-методологічну базу, можна визначити 

зміст понять і суть досліджуваних явищ (люксовий ринок, люксовий бренд, 

лакшері-брендинг тощо). Аналіз специфіки комунікаційних технологій дає 

змогу виявити роль останніх у сфері люксу. Узагальнення знань щодо зв’язків 

між цариною люксу та комунікаційними технологіями створює підвалини для 

компаративного аналізу: виокремлення провідних трендів, позитивних і 

негативних умов, переваг і недоліків конкретних комунікаційних інструментів 

просування люксових брендів у світі в цілому та в Україні зокрема. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації пов’язана з комплексною науковою темою НДР № 11БФ045-01 

«Український медійний контент у соціальному вимірі» Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011-2016 рр.). 

Мета дослідження полягає в розкритті специфіки використання 

комунікаційних технологій у просуванні лакшері-брендів. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– проаналізувати теоретичні джерела та визначити методологічні засади 

досліджень лакшері-брендів; 

– дослідити зміст і особливості комунікаційних технологій у просуванні лакшері-

брендів; 
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– з’ясувати значення традиційних ЗМІ, а також роль соціальних сервісів і 

соціальних мереж у лакшері-брендингу; 

– проаналізувати вплив світової фінансової кризи на динаміку просування 

брендів класу люкс; 

– виявити актуальні тренди та стратегії просування європейських лакшері-

брендів; 

– розробити комплекс рекомендацій з удосконалення просування люксових 

брендів в Україні.  

Об’єкт дослідження – люксові бренди. 

Предмет дослідження – комунікаційні технології просування лакшері-

брендів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

системний, структурно-функціональний, історичний та порівняльний методи, 

семіотичний аналіз, а також різновид соціологічного дослідження – опитування 

(анкетування фахівців експертного середовища та споживачів люксових 

брендів). Системний метод дав змогу виявити цілісність наукових поглядів 

багатьох українських і зарубіжних дослідників щодо таких явищ, як соціальна 

комунікація, брендинг, бренд, люксовий ринок тощо, підтвердити їхню 

несуперечливість, логічну узгодженість, а також розробити комплекс 

рекомендацій із просування лакшері брендів в Україні. Структурно-

функціональний метод дав змогу розглянути засоби PR, реклами та інші 

інструменти соціальної комунікації відповідно до їхньої функціональної 

придатності до просування товарів класу люкс у різних країнах. Також завдяки 

цьому методу було виявлено переваги й недоліки методологічних засад 

досліджень інших науковців та проаналізувати особливості діяльності різних 

суб’єктів, задіяних у люксовому сегменті ринку. За допомогою історичного 

методу вдалося проаналізувати, описати та структурувати люксовий ринок як 

феномен соціальної дійсності (люксові товари та люксові бренди, споживача 

лакшері та виробника такої продукції). Він відкрив та показав явища в 

динаміці, в їхньому змістовому та історичного розвитку, допоміг вивчити 
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специфіку люксових ринків і просування європейських лакшері-брендів. 

Порівняльний метод був реалізований в аналізі моделей просування люксових 

брендів для виявлення переваг і недоліків тих чи інших засобів соціальної 

комунікації у лакшері-брендингу. 

З метою об’єктивізації теоретичних положень роботи були залучені 

емпіричні дані. Для отримання інформації про український ринок лакшері-

брендів проведено анкетне опитування споживачів товарів люксових брендів та 

експертів ринку розкоші (загалом 450 анкет). Експертна точка зору (50 осіб) у 

дослідженні представлена: співробітниками спеціалізованих ЗМК – видавцями, 

редакторами, журналістами модних журналів, фешн-блогерами; підприємцями 

– власниками брендових люксових бутиків і продавцями; дослідниками ринку – 

маркетологами, соціологами, психологами. В основу відбору респондентів (400 

осіб), що презентували позицію споживачів товарів люксових брендів, було 

покладено наявність у них регулярного досвіду купівлі та споживання 

зазначених товарів. Хронологічні межі дослідження: грудень 2015 року – січень 

2016 року. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в тому, що 

вперше в Україні проведено комплексне дослідження специфіки використання 

соціально-комунікаційного інструментарію у просуванні люксових брендів, 

виявлено принципи та тенденції лакшері-брендингу, які можуть проявлятися у 

різних країнах. 

Наукова новизна розкривається в таких положеннях: 

вперше: 

- узагальнено та інтерпретовано теоретичний і практичний досвід промоції 

лакшері-брендів за допомогою комунікаційних технологій, що дало змогу 

виявити специфіку використання комунікаційного інструментарію та визначити 

основні світові й українські тренди. Дієвими каналами у популяризації 

діяльності люксових брендів залишаються друковані фахові журнали, а також 

прямі взаємодії з клієнтами у формі різних івентів (презентацій, спонсорських 

заходів, благодійних вечорів), зростає значення таких інтернет-ресурсів, як 
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соціальні сервіси та соціальні мережі з акцентом на їхній інформаційній, а не 

збутовій ролі; 

- систематизовано традиційні комунікаційні засоби та продемонстровано 

потенціал використання інноваційних ресурсів (таких як соціальні мережі та 

соціальні сервіси) у формуванні та функціонуванні брендів; проаналізовано 

наслідки світової фінансової кризи, що призвела до негативної тенденції в 

розвитку більшості люксових ринків; розроблено комплекс рекомендацій щодо 

просування люксових брендів в Україні з урахуванням соціально-політичного 

та економічного контекстів. Запропоновано авторську модель промоційної 

стратегії українських лакшері-брендів, що є гібридною за своєю суттю, 

оскільки поєднує традиційні й інноваційні комунікаційні засоби;  

- за результатами проведеного емпіричного дослідження (опитування 

експертів та споживачів) було виявлено нові мотиваційні чинники для 

споживачів товарів люксових брендів: функціональність люксових речей, 

соціальна значущість придбання люксу для підтримки національної економіки, 

благодійна діяльність як прояв національної свідомості класу надзаможних; 

удосконалено: 

- представлення образу сучасного споживача лакшері-брендів. Виявлено 

тенденції до омолодження останнього, збільшення раціональних засад вибору 

товарів класу люкс, зацікавленість інтернет-ресурсами як джерелами отримання 

розгалуженої інформації щодо люксових брендів, що стало можливим завдяки 

результатам проведеного емпіричного дослідження; 

- методику вивчення специфіки маркетингових і комунікаційних тенденцій 

промоції європейських люксових брендів, що дало змогу виявити актуальні 

тренди та стратегії їх просування, насамперед такі: швидке відновлення після 

світової фінансової кризи; активне розширення ринку збуту за рахунок 

експорту до країн Азії; зменшення кількості локальних покупців люксових 

брендів на противагу збільшенню іноземних клієнтів (маркетингові тренди); 

перевага PR з опорою на пабліситі, співпраця з відомими особистостями, 
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активне залучення діджитал-каналів, використання бездротових технологій, 

створення нових сервісів, мобільних додатків у просуванні люксових брендів; 

набули подальшого розвитку: 

- принципи аналізу поняття «лакшері-бренд» у семіотичному аспекті, що 

дали підстави інтерпретувати його як функціональний та іконічний знак, який 

виникає у процесі діяльності людини та несе в собі інформацію (так званий 

«текст»), яка певним чином сприймається інтерпретатором («читачем»); 

- дослідження впливу світової економічної кризи на динаміку люксових 

ринків у світі та в Україні, яке дало змогу виявити, що світова фінансова криза 

незначною мірою похитнула люксовий ринок: через два роки після початку 

стагнаційних процесів показники поліпшилися, як і український лакшері-

сегмент, але соціально-політичні події 2013–2014 років в Україні 

дестабілізували її люксовий ринок. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали роботи можуть 

бути використані під час розробки нормативних курсів і спецкурсів з історії та 

теорії соціальних комунікацій, прикладних соціально-комунікаційних 

технологій, вироблення маркетингових і PR- стратегій лакшері-брендів в 

українських реаліях.  

Особистий внесок здобувача. Робота, автореферат, опубліковані наукові 

статті, у яких викладено основні положення дисертації, виконані автором 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і 

висновки дослідження обговорювались на засіданнях кафедри реклами та 

зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також апробовані як доповіді на трьох 

наукових конференціях: «Перспективні напрямки дослідження українського 

медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти» (Київ, 7 квітня 2016 

року); «Шевченківська весна 2016» (Київ, 6–8 квітня 2016 року); «Світове 

співтовариство: глобальні та регіональні виклики» (Київ, 7 квітня 2016 року). 
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Публікації. Основний зміст і результати проведеного дослідження 

викладені у 6 статтях, опублікованих у фахових виданнях (у тому числі одна – в 

закордонному), та 3 тезах виступів на наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Структура роботи визначена її метою та 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що поділені на 

підрозділи та супроводжуються висновками, висновків, списку використаних 

джерел і 4 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок, із яких 

165 сторінок основного тексту, що мітить 3 таблиці та 4 діаграми. Список 

використаних джерел складається із 209 найменувань на 19 сторінках. У 

додатках представлено програму соціологічного дослідження, інструментарій 

опитування (анкети) та ілюстрації.     
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ   

ЛАКШЕРІ-БРЕНДІВ 

 

1.1. Поняття «лакшері бренд»: наукова розробленість і сутність 

 

Із здобуттям Україною незалежності в нашій державі почали відбуватися 

динамічні процеси змін фактично в усіх царинах життєдіяльності суспільства. 

Запозичуючи досвід демократичних держав, наша країна прискореними 

темпами мала встановлювати та розвивати якісно нову систему відносин між 

державою та суспільством. Разом зі становленням і розвитком ринкової 

економіки відбулися істотні зміни, що стимулювали переосмислення ціннісних 

орієнтацій, пріоритетів і цілей як окремого громадянина, так і економічної 

системи загалом. Ринок розкоші або, як ще його називають, люксовий ринок 

з’явився та сформувався в контексті цих загальних змін і новацій. Проте шлях, 

що його проходили країни – сучасні економічні, технологічні, фінансові лідери 

– більше ніж за століття, Україні довелося подолати в значно коротші часові 

проміжки.  

Існування люксового ринку в Україні сьогодні є беззаперечним фактом: 

значна кількість фахівців-практиків день у день пропагують ті чи інші бренди 

класу люкс, і роблять це вдало та досить професійно. Проте якщо звернутися до 

теоретичної площини дослідження феномену «лакшері», ми бачимо серйозні 

прогалини, насамперед, пов’язані з недостатньою кількістю рефлексивного 

знання, яке б дало змогу критично та, водночас, об’єктивно оцінити ринок 

розкоші, основних його гравців, структуру, сегментацію, функціональні зв’язки 

елементів системи, цілі та здобутки. Люксовий ринок – це динамічна система, 

яка потребує постійного вивчення й оновленого знання, адже зміна світових 

тенденцій, поява нових викликів, кризи і підйоми неминуче впливають на 

процеси в кожному національному ринку, який не розвивається за плановою 

схемою.  
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Саме тому ми вважаємо надзвичайно важливим дослідження люксового 

ринку з наукового погляду. Знаючи ґенезу, особливості та суть даного явища, 

ми зможемо системно його оцінювати, а відтак здійснювати фаховий аналіз, 

планування та прогнозування. Практика не підкріплена теорією є шляхом спроб 

і помилок, яких треба уникати. Відтак, процес просування лакшері брендів 

неможливий без виваженого теоретичного підґрунтя.  

Логіка нашого дослідження обумовлена його метою й основними 

завданнями. Саме тому цей підрозділ присвячений аналізу історіографії 

об’єкта, що конкретизується шляхом виявлення базового понятійно-

категоріального апарату («бренд», «брендинг», «лакшері», «лакшері-ринок» 

«лакшері-бренд» тощо), а також суті феноменів, відображених у даних 

дефініціях. Реалізація цілі підрозділу відбувається через критичну 

реконструкцію ідей науковців-експертів щодо аналізованого питання для 

отримання комплексного неупередженого знання, в основі якого врахування 

різних методологічних настанов, систематизація їх і вироблення власної 

методології. 

Особливість українського наукового фундаменту дослідження полягає в 

тому, що існує велика кількість теоретичних розробок з вивчення «бренду» та 

«брендингу» міждисциплінарного характеру. Дані поняття активно 

досліджуються в рамках економічних, соціологічних, політологічних, 

державно-управлінських і маркетингових наукових розвідок. Кількісні і якісні 

показники цих досліджень не поступаються зарубіжним аналогам. У даному 

ключі принагідно згадати імена таких учених як О. Авдан, О. Азарян,               

Л. Балабанова, Л. Бук, С. Велещук, Н. Волинець, О. Гевко, Н. Гончарук,                

С. Димитрова, А. Длигач, О. Євтушенко, Т. Завгородня, О. Кужилєва,               

С. Мамалига, Б. Мантула, Ю. Марчук, І. Мельник, О. Мороз, М. Осипчук,        

О. Петращак, Г. Полішко, І. Присяжненко, Я. Приходченко, Ю. Рудченко,        

В. Саветін, М. Ткачук, Т. Федорів, О. Шаманська, Г. Шевченко, І. Шелеп,         

Є. Шляхова, А. Штельмашенко, С. Штовба, Д. Яцюк. Теоретичні узагальнення 

зазначених вище дослідників резюмовані як у їхніх статтях, так і в 
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дисертаційних роботах і навчальних посібниках. Дослідницьке коло охоплює 

фактично весь спектр проблемних питань: від формування іміджу бренду та 

його просування до підвищення ефективності брендингу.  

Не менш плідними є наукові роботи зарубіжних учених. Їхній творчий 

доробок вирізняється кількісною перевагою монографічних праць. Класичними 

в межах досліджень брендів сьогодні вважаються наукові праці Д. Аакера,         

Д. Д’Алессандро, С. Анхолта, А. Бонтур, Л. Вінсента, Дж. Грегорі, П. Дойля,    

Я. Еллвуда, Ф.-Р. Еша, Ж.-Н. Капферера, Д. Кевіна, К. Келлера, Ф. Котлера,   

Дж. ЛеПла, Т. Нільсона, Л. Паркера, Дж. Ренделла, В. Тамберга, П. Темпорала, 

Д. Траута, М. Хейга, Р. Хіта, Л. де Чернатоні та інших. 

По суті, бренд – це символічне уособлення товару (явища), а брендинг – це 

процес формування та просування бренду. Спробуємо віднайти спільне та 

відмінне у розумінні «бренду» та «брендингу» в розмаїтті наукових поглядів 

українських за зарубіжних дослідників.  

Загалом у дослівному перекладі з англійської мови «бренд»  – це тавро, 

розпечене залізо, факел, клеймо, меч, ґатунок. У колективній статті «Брендинг 

як напрямок маркетингової діяльності підприємства» (В. Саветін, Ю. Марчук,                        

О. Шаманська) автори наводять такі визначення:  «Бренд – це те, що споживачі 

відчувають до продукту; це – прив’язаність до нього, персональні якості, які 

вони приписують продукту, довіра і відданість, що вони надають виробу… 

Діяльність із розроблення та реалізації бренда й управління ним називається 

брендингом» [108]. 

Н. Гончарук та О. Петращак зазначають, що «бренд – це комбінація 

унікального дизайну, назви, символу, слова або іміджу, яка використовується 

для створення образу, що вирізняє продукт серед конкурентів» [21]. 

Досліджуючи процес брендингу науковці зазначають, що «Розкручування» 

бренду – процес тривалий. Починається все, звичайно, з товару, який може 

змінюватись із часом під впливом потреб споживачів. Заявивши про себе, 

продукт отримує назву і упаковку. «Упаковка – це “одяг” товару, який 

ідентифікує його на полиці магазина.  На наступному рівні просування вгору – 
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до визнання, лежать чотири складові: просування, цінова політика, реклама і 

торговельна марка. І лише з часом, коли товар сформує відповідну атрибутику, 

з’являється бренд» [21]. Відтак, акцентується об’єктивний когнітивний зв’язок 

між брендом (другорядний елемент) і брендингом (первісний елемент). Проте, 

на нашу думку, таке розуміння брендингу є дещо завузьким, адже передбачає 

лише процес становлення бренду, залишаючи поза увагою його постійне 

супроводження.  

Є. Шляхова пропонує такі дефініції: «бренд – це асоціації споживачів 

товарів про високу якість, престиж та ін., з одного боку, і комерційні вигоди 

виробників даного бренда – з іншого, а брендинг – це процес створення 

відмінностей товару, які здатні спонукати цільову аудиторію обирати саме цей 

товар, незважаючи на жорстку конкуренцію і велику кількість альтернатив і 

замінників» [111]. Подібний підхід до розуміння бренду можна позначити як 

двовекторний, що передбачає наявність суб’єктного (сприйняття споживачів) та 

об’єктного (інтенції виробників) складників. Наукова цінність розвідок 

Є.Шляхової полягає в акценті на аналізі українських тенденцій і перспектив 

брендингу.  

С. Штовба та О. Штовба пропонують свої інтерпретації понять: «Брендинг 

– це взаємопов’язані процеси створення, виведення на ринок та експлуатації 

бренда, які спрямовані на довгострокову лояльність споживачів до 

асоційованих з ним товарів чи послуг. Ключовим у цьому визначенні є термін 

«бренд», під яким розуміється цілісна сукупність товарного знака та пов’язаних 

з ним стійких знань, образів та асоціацій у споживачів з цільової аудиторії, яка 

збільшує обсяги реалізації відповідної продукції чи послуг» [112, с. 189]. 

Унікальність тлумачення «бренду» цими дослідниками полягає в поєднанні в 

ньому компонента товарного знака та уявлень про продукт. Позиція авторів, 

безперечно, має право на життя, але ми є прибічниками підходу з чітким 

розмежуванням понять «бренд» і «торгова марка», які не можуть бути 

взаємозамінними. Адже торгова марка – це продукт (фізичний вимір), а бренд – 

це образ цього продукту (емоційний вимір).  
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М. Ткачук у статті «Брендинг як стратегія ринкового успіху підприємства» 

зазначає: «Брендинг – це діяльність із створення тривалої прихильності до 

товару на основі сукупного впливу на споживача рекламних повідомлень, 

товарної марки, пакування, матеріалів для стимулювання збуту та інших 

елементів комунікації, об’єднаних певною ідеєю та фірмовим оформленням, які 

виокремлюють товар серед конкурентів і створюють його образ. Брендинг є 

синтезованим інструментарієм маркетингу. Бренд – стратегічна зброя й 

коштовний актив, який необхідно берегти й розвивати, але яким би простим не 

здавалося це завдання, вибрати вірну стратегію брендингу непросто: існує 

безліч варіантів створення бренд-портфоліо, кожний з яких має переваги й 

недоліки, відмітні характеристики, що роблять його ідеальним для одних 

компаній і брендів, і неприйнятним – для інших» [97]. Для нас підхід цього 

дослідника є значущим з огляду на два концептуальні аспекти: 1) акцент на 

стратегічному характері брендингу; 2) виділення комунікаційного 

інструментарію просування бренду.  

І. Шелеп переконаний у тому, що бренд – це слово, що позначає позицію, 

яку займає у свідомості масового споживача «масового суспільства» уявлення 

про даний масовий продукт (товар) [109]. Це уявлення про товар, який має 

низку безумовних характеристик, причому тільки наявність всіх їх у сукупності 

дає змогу стверджувати, що даний товар може вважатися «брендом». Такими 

характеристиками є: гарантована якість; загальновідомість; престижність; 

загальнодоступність (із точки зору можливості покупки); наявність значної 

кількості лояльних покупців; легковпізнавані назва і логотип; глобальна 

поширеність даної ТМ. Саме сукупність усіх цих якостей несе в собі додаткову 

споживчу вартість, що характеризується поняттям «бренд». На жаль, дана 

позиція для нас має суттєвий недолік, адже одним із критеріїв пропонує 

загальнодоступність. Люксові бренди не вирізняються цією характеристикою, 

проте це не позбавляє їх функції образу товару. Відтак, дане твердження           

І. Шелепа вважаємо хибним через його недостовірне відображення дійсності.   
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За визначенням Ф. Котлера, автора «Основ маркетингу» та 

«Маркетингового менеджменту», «бренд – це назва, термін, символ або дизайн 

(або комбінація всіх цих понять), що позначають певний вид товару або 

послуги окремо узятого виробника (або групи виробників) і що виділяють його 

серед товарів і послуг інших виробників» [40, с. 14]. 

Д. Огілві, засновник теорії брендингу, пише: «...бренд – це невловима сума 

властивостей продукту: його імені, упаковки й ціни, його історії, репутації та 

способів рекламування. Бренд також є поєднанням вражень, які він справляє на 

споживачів, й результатом їх досвіду у використанні бренда» [55, с. 11]. 

«Ідентифікований продукт, сервіс, особистість або місце, створений таким 

чином, що споживач або покупець сприймає унікальну додану цінність, яка 

відповідає його потребам найкращим чином», – таке визначення «бренду» 

пропонує Л. де Чернатоні [104, с. 21]. 

Джеймс Грегорі наводить авторську дефініцію:  «Бренд – це не річ, 

продукт, компанія або організація. Бренди не існують в реальному світі – це 

ментальні конструкції. Бренд найкраще описати як суму всього досвіду 

людини, її сприйняття речі, продукту, компанії або організації. Бренди існують 

у вигляді свідомості або конкретних людей, або суспільства» [27, с. 1]. 

Усі наведені вище визначення поняття «бренд», попри вербальну 

унікальність, мають єдину спільну тенденцію – ідентифікацію бренда через 

образ. Саме тому ми вважаємо за необхідне розкрити символічний характер 

бренду класу люкс через семіотичний аналіз. Цьому завданню буде окремо 

присвячено підрозділ 1.2.  дисертаційної роботи. 

Наукові дослідження таких понять як «лакшері», «лакшері-ринок», 

«лакшері-бренд» переважають у зарубіжному теоретичному дискурсі. По суті, 

відсутність ґрунтовних наукових розробок із даної тематики у теоретичних 

напрацюваннях в Україні стала мотиваційним чинником для виконання даної 

дисертаційної роботи. Апеляція до даного питання серед українських 

дослідників має поодинокий характер і, частіше, відбувається побіжно в 

контексті іншої теми дослідження.  
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Так, О. Жебровська, аналізуючи інтегровані комунікаційні технології як 

загальносвітовий тренд економіки, досліджує їх використання і в аспекті 

застосування при просуванні товарів і послуг класу люкс. «У світовій практиці 

в умовах наявності жорсткої конкуренції компанії, які займаються 

виробництвом та просуванням товарів класу “люкс” під відповідними 

брендами, широко користуються прийомами й технологіями інтегрованого 

маркетингу та більш вузько – інтегрованих маркетингових комунікацій… 

Маркетингові комунікації трансформуються у свою інтегровану форму для 

того, щоб можна було побачити їх такими, якими вони вбачаються 

споживачеві, – як потік інформації з єдиного джерела» [31, с. 43], – зазначає 

дослідниця. 

Д. Янковська, досліджуючи східні впливи в сучасній моді, аналізує 

філософсько-культурологічний аспект цього явища, чинники глобальної 

популяризації «орієнтальних» тенденцій і частково висвітлює питання 

актуалізації брендового одягу класу люкс у Китаї. «Китай залишається 

найбажанішим ринком для дизайнерських брендів і компаній, незважаючи на 

загальне сповільнення економічного зростання. Люксові бренди світового рівня 

мають представництва в країні – великі магазини в Шанхаї та Пекіні – і також у 

зростаючих середньонаселених (за китайськими стандартами) містах: 

Гуанчжоу, Ханчжоу, Шеньчжень і Тяньцзінь. Продажі модних товарів класу 

“люкс” суттєво зросли, і Китай, за експертними оцінками, стане найбільшим 

світовим люксовим ринком до 2020 р. Найзатребуванішим серед брендів у 

Китаї є  Louis Vuitton (від 1992 р. – близько 40 магазинів), на другому місці – 

Chanel, на третьому за значенням – Dior» [114, с. 227], – пише науковець.  

Для нас вагоме значення у розвідках Д. Янковської має фактаж щодо 

посилення використання комунікаційних технологій у брендингу люксових 

продуктів у Китаї: «Глобальні компанії спрямовують зусилля на підтримку 

бізнесу, для чого організовують різнопланові промо-міроприємства – від 

показів (Chanel, Armani) і коктейльних презентацій (Gucci) до виставок 

(виставка Esprit Dior в Національному музеї Китаю в Пекіні)» [114, с. 228].  
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Н. Чуприна, аналізуючи багатовекторність дизайнерських брендів в 

індустрії моди, акцентує увагу на їхніх чотирьох ключових напрямах розвитку: 

haute couture, prét-a-porte, дифузні бренди, співпраця з масовим ринком. 

Дослідниця переконана, що «… в умовах глобалізації сучасної індустрії моди 

пріоритетними для Будинків моди стають саме комбіновані дизайнерські 

бренди як засіб залучення найбільш широких верств споживачів і підвищення 

рівня успішності бренду» [107, с. 1].  

Науковець зазначає, що попри існування двох кардинально протилежних 

сегментів брендингу – люкс-індустрії та мас-маркету – вони шукають шляхи не 

тільки взаємодії, а й злиття для розширення впливу на нові цільові групи 

споживача і завоювання нових ринків збуту своєї продукції. «Синтез 

всесвітньовідомих дизайнерських брендів з вуличними тенденціями і модними 

інноваціями стає все більш помітним і масовим явищем в індустрії моди. 

Вперше, в 2004 році, повномасштабну офіційну колаборацію дизайнерської 

марки класу “люкс” та моди масового споживання здійснили Карл Лагерфельд 

(головний дизайнер Будинку моди “Шанель”) та торгова марка H&M (визнаний 

лідер виробництва промислових колекцій модного одягу). З того часу дана 

тенденція розвитку подібних колаборацій розвивається так активно та 

різнопланово, що в недалекому майбутньому може стати основою для нової 

концепції розповсюдження модних інновацій в суспільстві» [107, с. 1]. 

Для нашого дослідження даний висновок є корисним, оскільки виділяє 

одну з найбільш актуальних тенденцій у світі моди, створює теоретичні засади 

для прогнозування перспектив розвитку індустрії моди та виявлення нових 

закономірностей у брендинзі товарів класу люкс. 

Т. Діброва та К. Мартинова досліджують інструменти поліпшення 

ринкового позиціонування ресторанів класу люкс в Україні. Творчий тандем 

виділяє ключові ознаки та чинники діяльності ресторанів даного сегмента: 

«Ресторани  класу люкс передбачають оригінальне оформлення інтер’єру, 

фірмові та іноземні страви, меню, надруковане національною та двома 

іноземними мовами, посуд високої якості за спеціальним замовленням, 
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переважно з кришталю, та наявність живої музики. Дані ресторани діють в 

жорстких умовах, адже потенційна аудиторія не розширюється внаслідок 

економічних факторів, а отже, існує необхідність диференціації на ринку для 

боротьби за вже існуючих споживачів» [52, с. 4]. 

Висновок, якого доходять дослідники, слушний і, безперечно, має 

використовуватися при виділенні ключової ідеї стратегії просування люксового 

ресторану: «… вагомою особливістю позиціонування ресторанів  класу  люкс  є  

необхідність визначення такої властивості ресторанної послуги, яка не 

притаманна аналогічним послугам конкурентів. Це можна здійснити за 

допомогою виявленої мотивації споживачів, елементів, якими мотивуються 

клієнти в межах цільового ринку. Часто зустрічається помилка  менеджерів, яка  

базується  на  виборі головного критерію позиціонування у вигляді інтер’єру… 

В основної маси ресторанів інтер’єр і так стильний та вишуканий. Тому 

акцентувати увагу на ньому в позиціонуванні доцільно в тому випадку, коли він 

унікальний та являється «фішкою» ресторану» [52, с. 6]. 

Аналізуючи чинники, що впливають на вибір споживача,  Т. Діброва та     

К. Мартинова пропонують таку ієрархію: рівень сервісу – 26 %; престижність – 

24 %; цінова політика – 14 %; відомий шеф – 13 %; місце розташування – 13 %; 

вишуканий інтер’єр – 11 %. Відповідно, майже 50 % успіху закладу харчування 

люксового сегменту залежить від рівня сервісу та престижності. І майже чверть  

– винятково від престижу [52, с. 6]. Престиж – це функція оціночних ставлень 

суб’єкта, що посідає певну позицію в суспільній і міжособистісній соціальній 

структурі, тому він змінюється залежно від зміни характеру і спрямованості цієї 

структури. Саме тому ми повністю погоджуємося з дослідниками щодо 

необхідності винайдення нетривіальної ідеї, яка стане запорукою престижу 

люксового ресторану.  

Слід визнати, що дослідження люксового ринку можуть бути проведені з 

позицій різних наукових дисциплін (економіки, соціології, психології, 

культурології тощо), адже сам предмет дослідження знаходиться на перетині 

багатьох соціальних сфер, зазнає впливу як з боку суто економічних чинників, 



20 
 

так і соціально-політичних, водночас реагуючи на їхній влив своїми 

відповідями. Якщо говорити про стан вивчення ринку розкоші, можемо ще раз 

констатувати одностайну перевагу в цьому питанні зарубіжних учених:  

К.Беррі, Л. Бегвелл, Д. Бернхайм, Дж. Маклюр, О. Браун, Р. Вікланд, І. Мейсон, 

Б. Дюбуа, Г. Лоран, Р. Ківец, Ю. Оконкво, А. Сімонсон, Ж. Тоур, Дж. Харві 

тощо досліджували різні аспекти та виміри ринку розкоші, інспіровані 

власними теоретичними настановами. Проте серед дослідників немає 

одностайності щодо визначення люксового ринку, що свідчить про 

багатовимірність і неоднозначність досліджуваного феномену. Критично 

переосмисливши теоретичні напрацювання більшості вище зазначених 

дослідників, ми ставимо за мету вивести власне визначення даного різновиду 

ринку, беручи за основу системну методологію.    

Аналізуючи підходи до визначення люксового ринку, дослідник К. Гайне 

виділяє три вихідні напрями: філософсько-соціологічний, мікроекономічний та 

управлінський [152]. Група вчених, яка пропагує філософсько-соціологічне 

розуміння, акцентує увагу на економічний гетерогенності суспільства, його 

стратифікації, а відтак виокремленні заможного прошарку людей, які мають 

бажання та можливість придбати речі, що є елітарними і коштовними, за 

допомогою чого в них виникає додаткова можливість підкреслити свій статус і 

задовольнити внутрішні потреби й амбіції. Другий підхід, мікроекономічний, 

концентрується на дихотомії попиту і пропозиції. Висока ціна товарів класу 

люкс відіграє за такого розуміння другорядне значення, адже вона має 

тенденцію винятково на зростання, першочерговою виступає непропорційність 

між кількістю бажаючих придбати люксовий товар і реальною можливістю 

придбання (попит завжди випереджає пропозицію), а відтак і формується 

люксовий характер певного продукту чи послуги. Щодо управлінського 

підходу, то в його межах можна виділити два концептуальні підходи: перший – 

сфокусований на суті люксового бренду, другий – на суті спроможного 

придбати люксовий бренд споживача. Проте обидва бачення спрямовані на 

успішне маніпулювання свідомістю покупця. Створюючи бренд-мрію або 
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вивчаючи смаки і бажання, можна досягти основної мети – просування товару 

або послуги класу люкс. Представник управлінського підходу щодо розуміння 

змісту ринку розкоші Б. Дюбуа переконаний, що «люкс є індикатором 

можливостей споживачів» [143, 116], а відтак, він проводить чітку лінію, 

розмежовуючи покупців на два класи: спроможних і неспроможних 

задовольняти свої потреби в товарах і послугах люксового сегмента ринку. 

Експерт у галузі люксового ринку М. Очковська упевнена в тому, що 

сьогодні ми не маємо обмежувати себе одним із розглянутих вище підходів, 

їхня сила в єдності, вони не суперечать один одному, а тому краще поєднати їх 

для комплексного розуміння предмета. Дослідниця пише: «від філософсько-

соціологічного підходу ми беремо спадок, історію, обмежену доступність 

масам, від економічного – високу вартість, від маркетингового – імідж» [59, 

с. 47].  

Перш ніж докладніше зупинитися на аналізі досліджуваного предмета, 

вважаємо за доцільне зупинитися на етимології слова «luxury», яке є 

засадничим у формуванні поняття «люксового ринку». У перекладі з 

англійської воно означає «розкіш»,  латинське слово «luxus», від якого 

походить англійське «luxury» означає «надмірну розкіш», а «luxus» 

сформований на основі ще одного слова з латини «lux», що значить «світ, 

блиск». У тлумачному словнику Д. Ушакова «розкіш» визначається як 

зовнішня пишність, надлишок у комфорті, життєвих зручностях і задоволеннях, 

пов’язаних із витратами, що перевищують середній рівень життя [72, с. 341].  

Дослідниця люксового ринку А. Андреєва наголошує на тому, що 

відмінність у етимології слов’янського слова «розкоші» і його латинського 

еквівалента призвела до різного сприйняття слів «люкс» і «розкоші». Перше як 

виразник західноєвропейської культури першочергово має економічний зміст, 

друге – апелює до почуттів і задоволення [4, с. 13]. Безперечно, думка 

А.Андреєвої не позбавлена власної логіки і має право на існування, проте за 

такого підходу представники Західної Європи є бездушними і меркантильними, 

а слов’яни – чуттєвими і безкорисливими. Ми схильні вважати, що більшу 
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вживаність терміна «люксовий ринок» порівняно з терміном «ринок розкоші» 

можна пояснити не культурно-історичними відмінностями, а тим фактом, що 

«luxury market» став спочатку об’єктом дослідження закордонних, насамперед, 

англомовних вчених, і в українську науку потрапив як мовна калька, звичайне 

лексичне запозичення. Саме тому ми вважаємо обидва поняття синонімічними 

та рівнозначними й не бачимо доцільності в розмежуванні їх.  

Більшої значущості набуває потреба в змістовому розведенні таких понять 

як «ринок розкошів», «преміум ринок» та «масовий ринок». Саме поняття 

«лакшері», «люкс» визначається не дуже чітко. Цією ознакою наділяються чи 

не всі товари через іманентну привабливість для споживача. Проте зрозуміло, 

що далеко не кожен товар чи послуга можуть бути зараховані до люксового 

сегмента, а саме навпаки – одиниці, обрані. Шоколад або алкогольні напої, 

доступні пересічному громадянину на полицях кожного супермаркету, не 

можуть бути товарами класу люкс .  

Особливістю товарів, представлених на люксовому ринку є те, що вони 

обмежені в кількості й доступні незначній частині людей (багатіям), при чому 

доступ до інформації щодо цих товарів і послуг також переважно обмежений 

винятково цільовою аудиторією, а попит за таких умов значно переважає 

пропозицію. Товари та послуги преміум класу доступні більш широкому колу 

(заможним), вони не є унікальними у своєму роді, але мають високу ціну та 

попит, дещо вищий за пропозицію, таку продукцію, на відміну від люксової, 

можуть придбати навіть пересічні громадяни, заощаджуючи тривалий час 

кошти на її придбання. Товари масового ринку в основному розраховані на 

звичайного споживача, саме тому бренди цього ринкового сегменту є 

доступними для покупців, а пропозиція товарів часто значно перебільшує 

попит. Варто зазначити, що товари преміум класу привертають увагу не лише 

заможних, але й звичайних споживачів, товари ж масового ринку не будуть 

цікавити багатіїв, а прості люди можуть навіть взагалі нічого не знати про 

люксовий ринок і бути абсолютно позбавленими можливості придбати бодай 

одну річ із цього сегмента ринку за все своє життя [87, 66-67]. 
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Вивчаючи ґенезу наукового знання про люксовий ринок, ми доходимо 

висновку, що перші дослідження, присвячені цій проблематиці, з’являються у 

світовому науковому просторі більше ніж сто років тому. Одним із перших 

авторів, хто звернув увагу на вивчення смаків представників заможних верств 

суспільства, визначаючи специфіку їхньої мотивації у придбанні надкоштовних 

речей, був Т. Веблен. У своїй роботі «Теорія бездіяльного класу» (1899) він 

звертає увагу та розробляє специфічне розуміння приватної власності, 

зазначаючи, що остання не тільки стає основою для забезпечення існування, але 

також сприймається як знак відмінності і соціального престижу. Саме тому 

власність постає не лише як накопичене індивідом багатство, але до того ж як 

засіб демонстрації свого соціального статусу. На думку Веблена, ця передумова 

стає основою для формування у людини особливого смаку та стратегій 

майбутньої діяльності [13]. Таким чином, американський вчений чи не вперше 

звертає увагу на те, що естетична цінність об’єкта тісно пов’язана з його 

економічною вартістю.  

На думку Веблена, споживачі поводяться нерозумно, оскільки в ситуації 

ринкової економіки зазнають не лише раціонально-логічного, але й інших видів 

громадського і психологічного тиску. Саме завдяки Т. Веблену в економічну 

теорію ввійшло поняття демонстративного споживання, основою якого став так 

званий «ефект Веблена». Згідно якого, попит і ціна товару зростають 

відповідно: зі збільшенням ціни товару попит на нього теж зростає, оскільки у 

такій спосіб покупці намагаються підтвердити свій високий статус і 

підтвердити власну купівельну спроможність; і, навпаки, зниження цін на товар 

веде до зниження попиту, оскільки споживач вважає, що це відбувається через 

погіршення якості товару. 

Інший автор – видатний французький філософ, культуролог і соціолог 

Ж. Бодрійяр використовує замість поняття демонстративного споживання інше 

– «символічне споживання». Значна кількість його робіт присвячена вивченню 

особливостей споживання сучасного суспільства, зокрема, «Суспільство 

споживання» (1970), «До критики політичної економії знака» (1972), 
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«Символічний обмін і смерть» (1976) тощо. Ж. Бодрійяр аналізує суспільство 

як систему, у якій усі суспільні відносини визначаються циркуляцією товарів і 

фактом, що все, що вироблене, має бути спожите. Суспільство споживання це 

«обмін, що одержав загальне поширення» [9, 121]. У своїх роботах, 

присвячених проблемі споживання, французький філософ приходить до 

висновку, що споживання це не просто звичайна матеріальна практика,  але це 

специфічна людська діяльність, базована на систематичній маніпуляції 

знаками. У зв’язку із чим можна твердити, щоб стати об’єктом споживання, 

речі необхідно стати знаком. Слідуючи цій ідеї, автор доходить до висновку 

про те, що споживання не знає меж: перебуваючи по той бік потреб, воно 

прагне до дедалі більшої кількості знаків. Отже, ґрунтуючись на постійному 

дефіциті, воно стає непереборним.  

Виникнення символічного споживання об’єктивно пов’язане з процесом 

трансформації товару. Насамперед, ускладнюється структура вартості товару, 

більш важливою стає не вартість споживацьких властивостей товарів, як 

вважали представники класичної політекономії, а вартість образу, який 

уособлює товар. Таким чином функціональне значення товару заміщується 

його символічним значенням. Процес виробництва товарів заміщується 

виробництвом символів, головною ознакою яких стає задоволення потреби 

людей у формуванні власної ідентичності. Це стає гарним підґрунтям для 

розвитку символічних технологій управління споживанням, головне завдання 

яких – забезпечити довіру споживача. Так споживацька вартість замінюється 

символічну: споживачі купують товари не задля задоволення власних 

матеріальних потреб, але заради того, що вони символізують – владу, престиж, 

благоденство. Згідно Ж. Бодрійяру споживання перетворюється на примусовий 

соціальний інститут, який детермінує типи поведінки ще задовго до того, як 

воно буде сприйняте свідомістю людей [9, 202].  

Символічне споживання напряму пов’язане з механізмами соціальної 

ідентифікації. В основі цього процесу лежить радикальна трансформація 

системи цінностей та базових соціально-культурних стереотипів: одні соціальні 
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домінанти виміщають інші. Символічне споживання бере участь у формуванні 

ціннісних структур – орієнтації, мотивації та установки. Важливу роль відіграє 

символічне споживання й у продукуванні суспільних цінностей: воно охоплює 

не лише світогляд, а й усю систему життєдіяльності людини.  

Мотиви поведінки споживача докладно вивчав американський вчений 

Г. Лейбенстайн [45, 304-325]. Він виокремлює три найбільш типові випадки 

взаємовпливу:  1) ефект приєднання до більшості; 2) ефект сноба; 3) ефект 

Веблена. Так, ефект приєднання до більшості заохочує споживача купувати те, 

що й усі. Він стає виявом бажання слідувати за більшістю, підпорядковуючись 

масовим настроям та смакам, не виділятися із натовпу. Ефект сноба – це, 

скоріше протилежність першому варіанту, визначається ситуацією, коли 

споживач прагне виділитися серед інших, проявити власну особливість, 

оригінальність, підкреслити несхожість із масою. Така людина скоріше купує  

те, що ніколи не купить більшість. Отже, вибір такого споживача є від’ємним 

щодо загального обсягу попиту на певний товар. Ефект Веблена пояснюється 

бажанням споживача створити враження на оточення. Споживач обирає та 

купує такі товари, які засвідчують та підкріплюють його високий статус. 

Корисність товару в очах такого споживача залежить не стільки від його якості, 

скільки від ціни придбання: чим вища ціна, тим більше можна буде здивувати 

оточуючих, тим вище вони оцінюватимуть успіх людини, яка може дозволити 

собі такий товар.  

Як ми бачимо, продукти люксового сегмента не лише задовольняють 

потреби, а першочергово потрібні для зовнішньої демонстрації матеріального 

благополуччя. З огляду на це, ціни на такі товари в кілька разів перевищують 

аналогічні, оскільки до реальної вартості додається ще «престижна вартість», 

поняття введене в науковий обіг Л. Майлзом [173]. До речі, престижна вартість 

може бути переважаючою частиною вартості люксового товару, адже, на жаль, 

немає чітких критеріїв її ідентифікації і верифікації. 

З усього зазначеного вище стає зрозумілим, що сучасна людина керується 

бажанням продемонструвати свій статус іншим, але, окрім цього завдання, 
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купівля люксових товарів може здійснюватися з метою створення відповідного 

іміджу суб’єкта, задоволення його внутрішніх інтенцій.  

У дослідженні ринку розкоші надзвичайно важливо мати достеменну 

інформацію щодо розуміння суті товарів класу люкс самими споживачами. У 

цьому аспекті дуже показовим є соціологічне дослідження, проведене групою 

зарубіжних науковців [72]. Основним методом дослідження було обрано фокус-

групу. Респондентами виступили 203 студенти магістерських програм (з 

досвідом придбання люксових товарів), що репрезентували вісім країн 

західного та східного регіонів (Франція, Німеччина, Росія, Китай, Японія, 

Італія, США та Індія).  

Перед учасниками було поставлено декілька завдань. Перше полягало у 

визначенні товарів розкоші своєю мовою, друге – у ранжуванні десяти означень 

люксових товарів (ексклюзивний, престижний, дорогий, елітний, бажаний, 

досконалий, видатний, екстравагантний, емоційний, снобістський). Під час 

розв’язання першого завдання було виявлено, що більшість респондентів 

описує товари класу люкс за допомогою таких лексичних одиниць: 

коштовність, якість, ексклюзивність і бажаність. Наступною групою найбільш 

популярних дефініцій стали: мрія, унікальність, символ, символічність. У 

рамках другого завдання учасникам фокус-груп пропонувалося оцінити за 

шкалою від 1 до 10 фіксовані визначення (ексклюзивний, престижний, дорогий, 

бажаний, елітний, досконалий, видатний, екстравагантний, снобістський та 

емоційний), які найбільше, на їхню думку, підходять для вираження змісту 

люксового товару. Дослідження довело, що представники різних країн і 

континентів по різному вибудували дану шкалу з огляду на культурологічні 

відмінності, ціннісні орієнтації, популярність окремих брендів. Проте, 

незалежно від національності, переважна більшість респондентів обрала до 

трійки лідируючих слів «ексклюзивний», «престижний» і «дорогий». Отримані 

під час дослідження дані почали активно використовуватися у виробленні 

маркетингових рішень, підготовці рекламних повідомлень, а також 

стратифікації самих товарів класу люкс.  
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Останнім часом у наукових колах відбувається дослідження різних рівнів 

самого ринку розкошів. Так, дослідник С. Славінський пропонує таку 

типологію люксового ринку [80]: Pure luxury – традиційні люксові продукти, 

мало відомі широкій публіці, вони практично не рекламуються і не 

ідентифікуються поза цільовою аудиторією; So-luxury – традиційні предмети 

розкоші, достатньо добре відомі, але не доступні за ціною преміальній 

аудиторії, яка здатна їх адекватно оцінити; Newer luxury – ексклюзивні 

продукти, створені на основі товарів масового попиту, зазвичай, за рахунок  

видозміни зовнішнього вигляду, обмеженим тиражем, вони створюються 

переважно для аудиторії існуючих споживачів базового продукту. 

Споживачами Pure luxury, зазвичай, є люди, для яких розкіш є 

повсякденням, звичайною поведінкою. Представники цього соціального 

прошарку сприймають розкіш як життєву норму, невідємну частину та атрибут 

власного існування (на відміну від споживача So-luxury, для яких придбання 

товару є визначною подією). Pure luxury  націлений на  специфічне обмежене 

коло споживачів, в межах якого сформована відповідна культура споживання 

люксових брендів. Гроші для представників цього прошарку, зазвичай, не є ані 

проблемою, ані вирішальним фактором при покупці. Тому Pure luxury – 

найбільш економічно захищений сегмент ринку розкошів, адже за умов кризи 

національного чи світового масштабу їх власність та прибутки залишаються 

незмінними.  

So-luxury є найбільш розтиражованим рівнем люксового ринку, до нього 

можна віднести продукцію більшості елітних брендів, яка випускається 

масовим накладом (за винятком ексклюзивної продукції на замовлення та 

«першої» лінії бренду).  

Проте найбільш інтригуючим і перспективним, на думку автора цієї 

типології, виступає тренд Newer luxury. На відміну від So-luxury, його 

виробники, зазвичай, не мають ані багаторічної історії, ані таких же вікових 

традицій, водночас, такі  бренди переросли відмітку преміального сегмента.  Ці 

товари виникли впродовж двох останніх десятиліть, коли в «сильних світу 
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цього» стали яскраво проявлятися згасання інтересу до класичної розкоші та 

перенасичення нею. Успіх брендів Newer luxury багато в чому побудований на 

вдалій комунікації та ексклюзивності. 

Актуальність Newer luxury можна аргументувати так: сьогодні з’явилося 

бажання володіти певною «новою розкішшю», яка не обов’язково коштує дуже 

дорого, але несе в собі певну ідею, драйв. Наприклад, автомобіль не Mersedes, а 

Smart, не 5-зірковий готель, а будиночок, у якому зупинявся Гемінгвей. 

Звичайно, наші співвітчизники ще не готові до цієї «нової розкоші», у якій 

менше золота, але більше ідеї, але з часом ситуація змінюватиметься. 

У цьому контексті доречно також згадати одну з ключових тенденцій на 

люксовому ринку. Вона полягає в тому, що під впливом економічних криз 

світова еліта переключається на новий різновид люксових товарів, не 

галасливих, «напоказ», а таких, що спроможні продемонструвати і підкреслити 

не лише фінансову, а й інтелектуальну зверхність майбутніх власників. Як 

зазначає автор дослідження С. Славінський, це свідчить про формування нової 

філософії розкоші, для якої пріоритетами постають час, свобода вибору, 

звільнення від будь-яких кордонів тощо [80]. 

Щодо розмежування в колі самих споживачів розкоші, вважаємо однією з 

найвдаліших пропозицію німецького дослідника Д. Германа [78, 37]. Науковець 

пропонує три типи споживачів люксових товарів: 1) справді багаті люди, для 

яких бренди мрії належать до буденних витрат; 2) споживачі, які роблять 

зусилля – час від часу в деяких категоріях продукції вони купують те, що їм у 

цілому  не по кишені.  Такі покупки становлять значну частину  всіх покупок 

брендів мрії; 3) споживачі масових предметів і послуг розкоші, продукції, яка 

колись пропонувалася лише багатіям: рейси, мобільні телефони, ноутбуки, 

курорти, казино, клуби лижного спорту/гольф-клуби/тенісні клуби, домашні 

кінотеатри, пластична хірургія аудіо-/ відеоапаратура з можливостями монтажу 

на професійному рівні тощо. 

Цільова аудиторія лакшері – це представники фінансової еліти 

(традиційного бізнесу виробництва, торгівлі з тривалою історією та нового, що 
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зростає на основі комп’ютерно-інформаційних розробок), для більшості з яких 

придбання люксових брендів є способом життя, але може бути і способом 

самовираження, демонстрації соціального статусу тощо. Середній віковий 

діапазон споживача люксу – 30–60 років (хоча загалом враховує всі вікові 

категорії: від немовлят надзаможних осіб до їхніх батьків похилого віку). За 

статевою ознакою перевага належить жінкам (65 %). 

Так само як немає наукової одностайності щодо суті ринку розкошів, серед 

дослідників відсутня і єдина класифікація люксових товарів. Цю ситуацію І. 

Скоробогатих [78, 95] пояснює функціонуванням продукції люксового 

характеру в багатьох сферах. Хтось виокремлює три категорії товарів 

(дослідницька компанія Mintel): 1) модний одяг і шкіряні вироби, 2) косметика 

та парфуми, 3) ювелірні прикраси і годинники; інші – шість (компанія Bain & 

Co): 1) дизайн (одяг, парфуми, косметика, ювелірні вироби, годинники, взуття, 

шкіряні вироби), 2) їжа, 3) алкогольні напої, 4) автівки, 5) яхти, 6) сектор послуг 

або гостинність. Але в цілому всі ці товари ми можемо розділити на три групи: 

1) продукція для сімейного споживання; 2) продукція для індивідуального 

споживання; 3) продукція, що вимагає спеціального досвіду використання 

(туризм, спорт тощо). 

Резюмуючи проаналізований матеріал, доходимо висновку, що ринок 

розкошів – це такий сегмент загального ринку, на якому з переважанням 

попиту над пропозицією представлені високоякісні, дорогі, елітарні, часом 

ексклюзивні товари, розраховані на специфічну цільову аудиторію (дуже 

заможних людей), за рахунок яких споживачі можуть задовольнити свої 

внутрішні потреби в зовнішньому підтвердженні соціального статусу, 

унікального іміджу, смаку та інтелектуальності.  

Люксовий бренд  – це асоціації споживачів (переважно представників 

фінансової еліти), що виникають внаслідок тісного психологічно-емоційного 

зв’язку,  щодо коштовних, унікальних та високоякісних товарів і послуг, які з 

огляду на престижність та ексклюзивність спроможні задовольнити потребу 

клієнта в підтвердженні його соціальної статусності та самобутності, а для 
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виробників – за умов використання стратегічного брендингу – інструмент 

отримання надприбутку.     

Сьогодні багато іноземних вищих навчальних закладів готують 

спеціалістів із люксового ринку: Geneva School of Management (HEG), Masters 

in Luxury Management (Швейцария), France ESSEC Business school, LUXURY 

MBA 12 month (Франція), Polimoda Fashion Design and Marketing Institute in 

Florence, LUXURY MBA (Італія), NYU Stern, Luxury Marketing Specialization 

(Нью-Йорк).  Це є можливим, насамперед, завдяки продуктивним науковим 

розробкам провідних науковців у даній галузі. В Україні ж сьогодні теоретичні 

джерела з проблем ринку розкоші мають фрагментарний характер. При цьому 

вже не один рік (з 2009) вручається премія за досягнення в індустрії розкоші – 

Luxury Lifestyle Awards. Мета цієї премії полягає у формуванні відкритого, 

прозорого та професійного ринку товарів і послуг класу люкс в Україні.  

Підтверджує готовність українського ринку й те, що Українська маркетингова 

група (UMG) озвучила перший у країні рейтинг розкішних брендів Luxury 

Index, заснований на опитуванні споживачів дорогих брендів. 

Можна спрогнозувати, що у світових масштабах розширення люксового 

ринку є неминучим процесом, передусім, за рахунок власного розповсюдження 

на схід, а в Україні – його зміцнення та динамічний розвиток незаперечні, але 

такі що потребують потужного теоретичного підґрунтя. Український люксовий 

сегмент потребує висококваліфікованих фахівців, яких не можливо зростити 

поза наявністю відповідної академічної школи. Безперечно, у розвитку даного 

наукового напряму українські дослідники мають спиратися на здобутки вчених 

світової наукової спільноти, однак треба уникати сліпого калькування в 

розумінні методів і механізмів роботи ринку розкоші, а підходити до його 

вивчення винятково з урахуванням контексту, специфіки економічного клімату 

та настроїв і менталітету українських споживачів. 
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1.2. Символічність лакшері-бренду: семіотичний і культурологічний 

аспекти 

 

Поняття «лакшері» з кожним роком стає все більше популярним серед 

українських дослідників ринку. У зв’язку із чим важливим завданням 

дослідження стає більш глибокий аналіз символічного змісту лакшері-бренду з 

урахуванням філософсько-культурологічних аспектів. Семіотичний підхід 

дозволить нам виявити ознаки символу та знака в люксовому бренді.  

Дослідниця Н. Зражевська вважає, що соціальна комунікація має 

символічну організацію з глибокими історичними коренями. Вчена зазначає: 

«Символ ідеальний для будь-якого комунікатора, тому всі технологічні системи 

комунікативного впливу обов’язково опираються на символи» [32, с. 21]. 

Г. Почепцов переконаний, що символ містить більше інформації ніж 

слово, яке, своєю чергою, також є символом, але з чітко визначеним змістом 

[64]. Символ не обмежений змістовим наповненням. Він дає людині можливість 

не лише раціонального тлумачення, а й емоційної прив’язки. Символ є 

колективним, слово одночасно колективне й індивідуальне.   

«Символи акумулюють людський досвід, відзначаючи його ключові 

моменти. Саме із цієї причини людство породжує символи й бореться за 

символи, які виступають наріжним камінням, що розділяють типи 

життєдіяльності й соціальних груп» [64]. 

У такому розумінні люксовий бренд є символом прошарку надзаможних, 

які за допомогою лакшері-бренду намагаються відокремити свою соціальну 

групу від інших. Люксовий бренд символізує високий рівень статків, провідне 

становище в суспільстві, смак, елітарність, вишуканість тощо.  

Символ є предметом дослідження семіотики. Звернімося до семіотичного 

аналізу, щоб розкрити символічний характер люксового бренду на наукових 

засадах.   

Семіотика –  наука «про комунікативні системи і знаки, якими в процесі 

спілкування користуються люди» [47, с. 6]. 
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Семіотика – це наука про знаки та символи, яка аналізує їх природу, 

властивості і функції, класифікує види, вказує шляхи їх розвитку. 

Основоположниками семіотичного підходу до розуміння культури є 

американський математик, філософ і логік Ч.С. Пірс і швейцарський лінгвіст   

Ф. де Соссюр.  

Варто зауважити, що між семіотикою Ч. Пірса і семіологією                    

Ф. де Соссюра (саме таку назву швейцарський вчений дав створеній ним науці 

про знакові системи) існує ряд принципових відмінностей. Зупинимося на 

ключових із них. 

У пірсівській семіотиці ключовим поняттям є знак, або репрезентант. 

Ч.Пірс визначає знак як «щось, що заміщає собою щось для когось в деякому 

відношенні або якості» [61, с. 48].  

Знак, відповідно до теорії Ч. Пірса, є вихідним і елементарним, його 

неможливо розбити на більш дрібні складники, доречні з семіотичної точки 

зору. Окремі елементарні знаки, навпаки, здатні об’єднуватися в складні 

поєднання, сполучення, які в результаті формують загальне. 

Символічні знаки, за словами Ю.М. Лотмана, мають здатність «зберігати 

у згорненому вигляді винятково великі і значні тексти» [47, с. 241]. 

У цьому випадку під поняттям «текст» розуміємо також візуальні образи 

та їх поєднання, які можуть буті «зчитані», а відповідно сприйняті 

інтерпретатором. 

Дослідження Ф. де Соссюра, своєю чергою, засноване на принципах, 

цілком протилежних пірсівським. Науковець наполягає на тому, що 

відособленого знака не існує. З точки зору вченого, формування знака залежить 

від його відносин з іншими знаками системи, а зовсім не від її відносин із 

денотатом. Таким чином, знак не може існувати, будучи ізольованим від інших 

знаків. З цього випливає, що для вченого не знак, а мова є цілісним і вихідним. 

«Відводячи йому перше місце серед явищ мовної діяльності, ми тим самим 

вносимо природний порядок в цю сукупність, яка інакше взагалі не піддається 

класифікації» [83, с. 54]. 
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Визначення символу за А. Лосєвим: «Символ є принципом нескінченного 

становлення зі вказівкою всієї тієї закономірності, якій підпорядковуються всі 

окремі точки даного твердження. Кожен символ, по-перше, є живим 

відображенням дійсності, по-друге, він піддається тій чи іншій розумовій 

обробці, і, по-третє, він стає найгострішим знаряддям перероблення самої 

дійсності» [46, с. 15]. 

«Функціональність і відображення дійсності, узагальненість одиничних 

явищ, закономірність співвідношення загального і одиничного і можливість 

розкладання в нескінченні ряди – все це дається в символі безпосередньо-

інтуїтивно» [46, с. 149]. 

У семіотиці знак розуміється в широкому сенсі як матеріальний об’єкт, 

якому за певних умов відповідає якесь «значення», яке може бути чим завгодно 

– реальною чи вигаданою річчю, явищем, процесом, фантастичною або 

казковою істотою, абстрактним поняттям. Важливою властивістю знака є те, що 

він може позначати або заміщувати собою не один єдиний об’єкт або конкретне 

явище, а цілу множину об’єктів або явищ.  

У складі семіотичного поля можна виділити 6 основних типів знаків і 

знакових систем: 1) природні знаки; 2) конвенціональні знаки; 3) вербальні 

знакові системи; 4); знакові системи запису; 5) функціональні знаки; 6) іконічні 

знаки та символи. Люксові бренди не належать до перших чотирьох типів, але 

репрезентують два останні. Цей висновок виникає після вивчення їх змісту.  

1. Природні знаки. Під ними розуміють речі та явища природи. Природні 

знаки – це знаки-ознаки. Щоб розуміти природні знаки, треба знати, ознаками 

чого вони є, і вміти розпізнавати інформацію, яка в них міститься. Люксові 

бренди – знаки соціальні, а не природні.  

2. Конвенціональні знаки служать позначенням предмета «за умовою». 

Існує два основних види конвенціональних знаків – сигнали й індекси. Сигнали 

– знаки сповіщення або попередження. Індекси – умовні позначення якихось 

предметів або ситуацій, які мають компактний, легкодоступний для ока вигляд, 

що є достатнім для того, щоб виділити ці предмети й ситуації з ряду інших. 
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3. Вербальні знакові системи – природні мови. Будь-яка з декількох тисяч 

природних мов – це історично сформована знакова система, що утворює основу 

всієї культури мовця, представника цього народу. 

4. Знакові системи запису. Найважливіша з них – лист, система запису 

знаків природної мови, усного мовлення. До цього типу знакових систем 

належать також нотна грамота, способи запису танцю тощо Їхньою 

особливістю є те, що вони виникають на базі інших знакових систем – 

розмовної мови, музики, танцю, – і вторинні щодо них. Винахід знакових 

систем запису – одне з найбільших досягнень людської думки. Особливо 

велику роль в історії культури зіграла поява і розвиток писемності. 

5. Функціональні знаки. Предмет стає функціональним знаком, якщо 

зв’язок між ним і тим, на що він вказує, виникає в процесі людської діяльності 

та ґрунтується на способі його використання людиною. Наприклад, обстановка 

квартири – комплекс функціональних знаків, який несе інформацію про ступінь 

заможності господарів, а підбір книг на книжковій полиці говорить про їхні 

смаки та інтереси. Ця множина функціональних знаків також становить собою 

так званий «текст», який може бути прочитаний або зчитаний «читачем». 

Лакшері – найвищий сегмент фешн-ринку, що пропонує товари розкоші 

та послуги класу люкс. Важливою характеристикою сегменту є поєднання 

обмеженої доступності та статусності виробів лакшері, причому в структурі 

ціни статусний складник є значно більшим, ніж функціональним.  

Лакшері-товари не є необхідністю, обов’язковою покупкою. 

Приналежність до сегмента підкреслює імідж власника в певному колі 

суспільства. Водночас, авторитет власника служить рекламою для люксового 

товару. Товари в лакшері-сегменті пропонуються персоналізовано, з 

обов’язковою консультацією фахівця. 

Лакшері-сегмент перебуває в прямому зв’язку із задоволенням не лише 

від користування товаром, а й від усього, що з ним пов’язано: починаючи від 

процесу здійснення покупки та закінчуючи відчуттям статусності володіння 

ним. 
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Сегменти лакшері доступні тільки «для обраних, особливих». Основне 

правило лакшері-сегмента: приналежність до нього повинна підтримувати 

імідж його власника в певних суспільних колах. Водночас, авторитет володаря 

товару повинен служити рекламою товару класу лакшері. 

Доступність товарів і послуг класу лакшері, володіння ними, сприяють 

великому задоволенню та комфорту, які важко здобути. Крім функціональної 

корисності, товари та послуги лакшері-сегмента приносять повагу своєму 

власникові, визначають статус. Споживач лакшері – людина статусна, швидше 

за все – впливова, і до того ж часто вимоглива та примхлива. 

Магазин лакшері – це закритий клуб зі своєю ієрархією покупців, де 

найбільше значення має прибутковість з одиниці продукції та персона покупця. 

У магазинах лакшері ніколи не буває розпродажів і знижок.  

Варто зазначити, що за таких умов товари лакшері-сегмента також можна 

зарахувати до категорії функціональних знаків, адже вони дають нам передусім 

розуміння про ступінь заможності людини, яка такими цінностями володіє. 

Різниця, на нашу думку, полягає тільки в тому, який прошарок соціуму буде 

сприймати інформацію, а точніше, на кого дана інформація буде спрямована. 

Один із різновидів ефективної реклами в цьому сегменті – адресна 

розсилка. Клієнту надсилається каталог або лист з інформацією про новинки 

компанії, про спеціальну пропозицію. З метою підкреслення персонального 

ставлення та важливості для компанії кожного клієнта – йому надсилають 

привітання з важливою для нього датою. Закриті заходи (концерт, неформальна 

зустріч, тест-драйв, презентація, респектабельний вечір, організований 

компанією) використовються як привід знайомства з пропозицією компанії. 

Бренди класу люкс практично незнайомі широкому загалу. Утім, окремі товари, 

точніше, навіть класи товарів, можуть діяти як символи і викликати в 

інтерпретатора певні чуттєві та зорові образи. 

Скажімо, одяг класу люкс буде продаватися не у величезному 

торговельному центрі, а в окремому бутику. Це не буде магазин у звичайному 

розумінні цього слова, речі такого класу виробляються кращими дизайнерами в 
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єдиному примірнику спеціально для своїх власників. У цьому світі цінується 

ексклюзивність та індивідуальність у всьому. 

Для надання послуг у сегменті лакшері залучаються фахівці найвищого 

рівня. Для клієнта створюються максимально комфортні умови, 

використовуються найкращі сучасні матеріали. Робиться все, щоб людина, яка 

отримує послуги рівня люкс, у всьому відчувала свою значущість та 

елітарність.  

Людина, яка входить до світової еліти, звикла купувати найкраще, не 

піклуючись про ціну, і тому обирає товари класу люкс. Такі товари завжди 

виглядають солідно, дорого і престижно, без слів підкреслюючи статус свого 

власника. Володіння річчю лакшері-класу – це показник належності їх власника 

до елітарного світу людей надбагатих і статусних.  

Особливістю функціональних знаків стає специфіка їх зв'язку із 

об’єктами, на які вони вказують. Цей зв'язок обумовлений вже не їхніми 

об’єктивними властивостями, а тими функціями, які вони виконують в 

діяльності людей. Так, товари класу люкс створюються з метою їхнього 

практичного використання, проте вони одночасно виконують і знакову 

функцію. Вони можуть виступати як знаки тільки тому, що включені в людську 

діяльність і несуть інформацію про неї. 

6. Іконічні знаки та символи. Це принципово інший клас знаків порівняно 

зі знаками природними та функціональними. 

Знак іконічний – семіотичне поняття, різновид знака, що діє на основі 

фактичної подібності до означуваного об’єкта (по суті копіює об’єкт).  

Вперше термін був запропонований і розроблений американським 

філософом і логіком Ч. С. Пірсом (іншими елементами даної трихотомії є знак-

індекс і знак-символ). 

Визначення іконічного знака, дане автором, до недавнього часу не 

піддавалося істотним модифікаціям, проте в останні десятиліття, у зв’язку з 

критикою лінгвоцентризму структуралістської семіотики і пошуком адекватних 
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моделей інтерпретації візуальних феноменів, воно піддалося суттєвому 

перегляду. 

Співвідношення між знаком і об’єктом – це взаємовідносини подібності; 

знак становить собою знак просто за рахунок того, що йому «вдалося бути 

схожим» на свій об’єкт. 

Ч. Пірс виділяв декілька різновидів іконічного знака. До першого 

різновиду можна систематизувати образи. До цієї категорії можна віднести 

фотографію, скульптуру, живопис, але так само і відчуття, що викликаються 

музичними творами. 

Друга категорія іконічних знаків – це метафори (тут кодифікація 

відбувається за принципом паралелізму між знаком і об’єктом). Цей підклас 

активно задіяний в театральній практиці та в літературі. 

На нашу думку, лакшері-бренди також можна сприймати метафорично 

[88, 20]. 

Споглядач проводить аналогії між вартістю, розміром, ступенем 

недосяжності товару й екстраполює ці характеристики на життя та соціальну 

позицію їх володаря. Можливо, не досить коректно трактувати товари класу 

люкс (які найчастіше становлять собою матеріальні предмети) як текст 

театральної п’єси, але саме таким є одне з семіотичних розумінь навколишньої 

дійсності. 

Третім різновидом іконічних знаків, згідно з категоризацією Ч. Пірса, є 

діаграми, схеми, креслення та інші види «нефігуративних» зображень, які 

філософ називав «логічними іконічними знаками» (цьому різновиду іконічних 

знаків не обов’язково мати схожість із об’єктом, достатньо аналогії між 

співвідношенням частин у самому об’єкті та в його знаці). 

Єдиний спосіб прямої передачі будь-якої ідеї, згідно із задумом Ч. Пірса, 

можливий лише за допомогою іконічного знака. Іконічний знак також відіграє 

особливу роль у комунікації, маючи одну важливу перевагу: він провокує 

виникнення чуттєвого образу. 
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Саме за таких умов можна говорити про розуміння й тлумачення поняття 

лакшері-бренду як іконічного знака. Хоча пряме розуміння терміна «розкоші» 

не залежить від якості товарів, люксові бренди, зазвичай, асоціюються з 

товарами, які позиціонуються на найвищому щаблі ринку з точки зору якості та 

ціни. До класичних предметів розкошів часто відносять одяг «haute couture» та 

аксесуари. Представниками люксового сегмента є також фірми, які пропонують 

покупцеві автомобілі, яхти, надкоштовні рідкісні вина, годинники, ювелірні 

вироби тощо. 

За таких умов вважаємо за можливе говорити про те, що надкоштовні 

предмети, точніше купівля їх, спрямована не лише на власника товару, а й на 

індивідів, які ці товари сприймають. Хоча відомо, що навіть інформація про 

товари люксового сегмента ринку найчастіше взагалі недоступна для 

пересічного громадянина, проте можна сказати, що такий товар, як яхта або 

вілловий комплекс, пересічній людині відомий. І саме такі товари викликають 

досить однозначний чуттєвий образ, а саме асоціюються з багатством, щастям і 

«легким життям». 

Утім, така перевага іконічного знака, а саме можливість викликати 

чуттєвий образ, може бути інтерпретована і як недолік: іконічні знаки з їхньою 

здатністю викликати уявний образ пригнічують нашу уяву, викликаючи в 

пам’яті моментальний образ вже побаченого. Саме так можуть виникати 

стереотипи, подекуди також негативні. 

Під стереотипом ми розуміємо стандартизований, схематизований, 

спрощений і сплощений, зазвичай, яскраво емоційно забарвлений образ деякого 

соціального об’єкта (явища, процесу), який має значну стійкість, але фіксує в 

собі лише деякі, іноді несуттєві його риси [88, 21]. Часом визначається як 

неточне, ірраціональне, надмірно загальне уявлення. У широкому сенсі – це 

традиційний канон думки, сприйняття і поведінки, шаблонна манера поведінки. 

У контексті лакшері-дискурсу такими стереотипами є надзаможні люди, 

єдиним сенсом життя яких є наповнення власного гаманця, олігархи з 



39 
 

обов’язковими яхтами та, як мінімум, десятком величезних маєтків по всьому 

світу тощо. 

Оскільки за різних умов кількість загальних властивостей у знака та 

денотата може бути різною, є сенс говорити про деяку іконічність. 

Якщо у Ч. Пірса індекс та іконічний знак становлять собою два дискретні 

ступені семіозису, то його послідовник У. Морріс вважає за необхідне говорити 

про безперервну «шкалу іконічності», на одному полюсі якої знаходяться 

подібності об’єктів, гранично схожі на них, а на іншому – абсолютно умовні 

«знаки-символи» [54]. 

Загалом слід зазначити, що проблема більшої чи меншої іконічності знака 

– це, як вважають сучасні критики Ч. Пірса, аж ніяк не проблема об’єктивно 

спостережуваної відмінності, а, радше, ступінь відмінності, зумовлений 

суб’єктивністю сприйняття та уявлення. 

У. Морріс припускав, що іконічний знак певною мірою має ті ж самі 

властивості, що й об’єкт, який денотується ним [54]. 

Іконічному знакові можуть бути властиві такі якості об’єкта: оптичні 

(видимі), онтологічні (передбачувані), конвенціональні (умовно прийняті, 

змодельовані). Іконічний знак також становить собою модель співвідношень 

між графічними феноменами, яка є ізоморфною щодо моделі перцептивних 

відношень, що ми вибудовуємо, коли впізнаємо або пригадуємо якийсь об’єкт, 

тобто графічна схема відтворює співвідношення схеми розумової. Такий знак 

створює модель співвідношень, яка є гомологічною моделлю перцептивних 

відносин, що ми вибудовуємо, зустрічаючи або викликаючи в пам’яті цей 

об’єкт. Проте поняття ізоморфізму теж не є абсолютним і вимагає подальшого 

прояснення, бо це «цілком залежне від культурних передумов рішення 

ідентифікувати або не ідентифікувати семіотичний феномен як ізоморфний 

референту». Ізоморфізм може мати різні ступені свободи (інтерпретації) [26, с. 

291]. 

Окрім семіотичного тлумачення терміна «лакшері-бренд», це поняття 

можна також визначити як символ культури. Терміном «символ культури» 
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позначають умовний розпізнавальний знак для членів певного суспільства або 

конкретної соціальної групи. Такими символами для людей виступають 

практично будь-які предмети і речі, природні процеси, тварини і рослини, 

казкові (міфічні) істоти. Більшість символів культури багатозначні та 

різноманітні, вони алегорично висловлюють певний зміст, який становить 

собою існуючі цінності, норми та ідеали конкретної культури.  

Лакшері-бренд як символ в культурі – універсальна, багатозначна 

категорія, яка розкривається за рахунок зіставлення предметного образу товару 

класу люкс і його глибинного сенсу. Переходячи в символ, образ лакшері-

бренду стає «прозорим», зміст ніби світиться крізь нього. Естетична 

інформація, яку несе символ такого типу, має величезне число ступенів 

свободи, набагато перевищуючи можливості людського сприйняття. 

Повсякденне життя людини наповнене символами і знаками, які 

регулюють її поведінку, щось вирішуючи або забороняючи, уособлюючи й 

наповнюючи змістом. 

На цьому аспекті ми вважаємо за необхідне зосередити нашу увагу [88, 

22]. Чим є лакшері-бренд, окрім множини певних якостей, образів, які існують 

тільки у зв’язку із сьогоденням, а, відповідно, – з культурними, соціальними, 

політичними й історичними реаліями? 

Складний, дихотомічний характер поняття символу в культурі 

розкривається в його відношенні до знака. Принципова відмінність символу від 

знака полягає в тому, що  символ не вказує на денотат (об’єкт, що 

позначається). Знак стає символом тоді, коли його вживання припускає 

загальнозначущу реакцію не на сам символізований об’єкт (екстенціональні або 

інтенціональні значення цього знака), а на абстрактне значення (або частіше 

цілий спектр значень), що певною мірою конвенціонально пов’язується з цим 

об’єктом. 

За умов трактування терміна «лакшері-бренд» як символу культури, 

маємо зазначити, що на стадіях розвитку культури, які припускають наявність 
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абстрактних смислів, символізація культурного об’єкта здійснюється значно 

швидше, найчастіше він вже створюється як символ [88, 22]. 

Часто, купуючи товари класу люкс, цільова аудиторія, тобто надзаможні 

люди, орієнтується на образи, які цими продуктами викликаються, насамперед, 

у представників суспільства, рівних за статусом, а також на людей, обізнаних у 

цих товарах. 

Важлива властивість символу – його репрезентативність, естетична при-

вабливість, якою підкреслюється важливість та загальна значущість символу, 

що поєднується із формальною простотою, яка стає важливою передумовою 

використання символів у ситуації спілкування. Наслідком такого частого 

вживання символу у ситуації комунікаційної взаємодії виявляється формування 

його повсякденного аналогу, вираженого мовними засобами, найбільш 

вживаними в повсякденній комунікації (вербальній, жестовій). 

За таких умов варто звернути увагу на такі, передусім, мовні стереотипи, 

як вирази «вілли-яхти», «приватний літак», «маєток на Лазурному березі» тощо. 

Звісно, всі ці поняття мають аналоги і серед назв брендів, відповідно, власні 

назви. 

Також як приклад можна навести таку фразу, як «він на своєму Мазератті 

/ Бентлі…», яка буде викликати певні асоціації не лише в споживачів товарів 

люксового сегмента, а й навіть у пересічного громадянина. Тут, своєю чергою, 

вважаємо за доцільне підкреслити різницю реакцій, які викликають такі 

асоціації. Якщо серед надзаможного прошарку суспільства це є нормальним і 

звичним та, можливо, викликає повагу, підкреслює приналежність даного 

індивіда до рівного іншим багатіям соціального статусу, то в людей менш 

заможних це викличе скоріше заздрість, упередження або в деяких випадках 

навіть ненависть. 

У сучасній психології заздрість вважається негативною емоцією, з якою 

потрібно боротися. На побутовому рівні прийнято соромитися заздрості та 

ретельно її приховувати. І лише одна наука – економіка – вважає заздрість 
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справжнім двигуном прогресу, а економіка моди (є й такий напрям) вважає, що 

заздрість – це найпотужніший драйвер у споживанні модних товарів [12]. 

Психологи вважають також, що жінки схильні відчувати заздрість 

частіше, але, цілком імовірно, більш вміло її маскують. Цим і користується 

модна індустрія, вміло розпалюючи почуття заздрості саме в прекрасної статі. 

Поява зірок у рекламі світових модних брендів – це найпримітивніший і 

найдієвіший метод стимулювання цієї сильної емоції та підштовхування до 

здійснення покупки [41]. 

Якщо говорити про товари люксового сегмента, то тут функціонує цей же 

механізм, але особливість цього сегмента ринку полягає в тому, що такі 

продукти найчастіше лишаються недоступними для пересічного громадянина. 

Символ може функціонувати як загальнокультурний, у межах 

субкультури, бути специфічним для того або іншого рівня або форми культури. 

Субкультура – система норм і цінностей, яка відрізняє культуру певної 

соціальної групи від культури більшості суспільства, внаслідок чого в 

суспільстві можливі конфлікти у сфері культури. Культура чітко визначеної 

частини всередині більшого суспільства. Вважається, що вона відображає 

панівні культурні моделі більшого суспільства, але має, крім того, спеціальні, 

що відрізняються від загальної культури цінності, норми і звичаї. Цей термін 

має тенденцію використовуватися досить суб’єктивно, оскільки фактично 

неможливо визначити, наскільки різними повинні бути ці культурні моделі для 

того, щоб можна було застосовувати цю назву. Деякі автори обмежують його 

вживання великими, ідентифікованими етнічними або релігійними групами, але 

інші використовують його щодо сегментів суспільства, які не володіють 

внутрішньою цілісністю [29]. 

Як субкультуру за таких умов можна розглядати надзаможних людей як 

основних споживачів лакшері-ринку, а також, відповідно, інформації про такі 

товари. 

У культурологічному контексті люксового бренду вважаємо доцільним 

розглянути маркетингову модель «Анатомія розкішного модного бренду». Вона 
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була запропонована британськими маркетологами Антуанеттою Фіонда та 

Крістофером Муром у 2009 році [149]. 

На основі оригінального емпіричного дослідження, яке поєднує такі 

якісні методи як кейс-метод та аналіз інтерв’ю топ-менеджерів дванадцяти 

глобальних фешн-компаній, було виділено дев’ять атрибутів бренду, які дають 

змогу створювати, розвивати й підтримувати саме модний бренд на ринку 

розкоші. 

До цих ключових атрибутів бренду, на думку А. Фіонди і  К. Мура, 

належать такі характеристики: ідентичність бренду (brand identity), 

маркетингові комунікації (marketing communications), цілісність продукту 

(product integrity), дизайнерський підпис (design signature), преміальна ціна 

(premium price), ексклюзивність (exclusivity), спадщина (heritage), навколишнє 

середовище та обслуговування (environment & service), культура (culture) [149]. 

Вважається, що для кожного з виділених атрибутів розкішного модного 

бренду були розкриті також суб-характеристики, які уточнюють, що саме 

входить в те чи інше поняття. 

Відповідно до запропонованої «анатомії» лакшері-бренду, його 

ідентичність складається з емоційного заклику, натхнення, цінності та 

глобальної маркетингової стратегії [149].  

Цілісність продукту зберігається за допомогою таких елементів, як 

функціональність, якість, реміснича майстерність та інноваційність у поєднанні 

з існуванням сезонних продуктів у колекціях. 

Стиль дизайнера, а також дизайнерський підпис формується за рахунок 

створення і випуску продуктів-ікон (що відсилає нас знов-таки до семіотичного 

поняття іконічного знака), креативного управління, упаковки та зовнішніх 

атрибутів бренду, впізнаваного стилю. Преміальна ціна повинна відповідати 

позиціонуванню бренду, а відповідно і його образу та символу. Так звана 

спадщина бренду примножується за рахунок історичного позиціонування 

бренду і за рахунок тиражування цікавих історій, пов’язаних із використанням 

бренду, або знаменитих людей, які були клієнтами фірми-виробника. Це 
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створює додаткову площину множин, яка дає можливість тлумачити лакшері-

бренд як символ, знак і як символ культури загалом. 

На нашу думку, однією з найважливіших характеристик товару класу 

люкс є те, що його культура спирається на внутрішню прихильність до бренду 

та зовнішні зобов’язання й партнерство з брендом. 

Однією з новітніх теорій про сприйняття продуктів, які належать до 

сегмента розкошів, є концепція естетичного сприйняття та досвіду, 

запропонована у 2007 році французькими маркетологами Жоелем Лан’є і 

Брюно Годе [160]. 

Ця концепція спирається на розуміння основних мотиваційних факторів 

споживання розкоші та арт-продуктів: символізму, гедонізму та естетики, 

укладеної в дизайні. На відміну від «звичайних» продуктів, які об’єктивно 

сприймаються споживачами на основі ідентифікованих характеристик, 

естетичні об’єкти, до яких належать розкоші і арт-продукти, мають переважно 

чуттєве сприйняття. Лакшері-бренди сприймаються та аналізуються 

споживачами на основі емоційних та особистих критеріїв, наприклад, таких як 

інтерпретація та оцінка об’єкта порівняно зі схожими об’єктами, а також 

задоволення та почуття, які об’єкт викликає в споживачів. Навіть за умови, що 

утилітарні та функціональні властивості продукту є важливими для споживачів, 

символічні та суб’єктивні характеристики домінують при формуванні 

сприйняття товарів лакшері-сегмента. 

Ж. Лан’є та Б. Годе, визначаючи концептуальні межі своєї моделі, 

відзначають, що естетичний стиль споживача спирається на його попередній 

досвід, який формується як у когнітивній, так і в емоційній сферах життя. 

Умовою активізації індивідуальних когнітивних ресурсів є необхідність для 

споживача зробити вибір щодо естетичного об’єкта. Якщо йдеться про лакшері-

товари, то споживач на когнітивному рівні формує критерії для відбору та 

оцінки об’єкта. Такими є, наприклад, порівняння об’єкта з нормою, історичним 

і соціальним контекстом, де оцінюється авторство, впізнаваність 

дизайнерського лейблу, історія створення та ступінь новизни об’єкта. Для 



45 
 

формування сприйняття покупця дуже важливі також розуміння й 

інтерпретація таких специфічних характеристик об’єкта, як, наприклад, форма, 

дизайн, використані кольори та матеріали. Можливість демонстрації об’єкта 

оточуючим, а також фінансова цінність об’єкта суттєво впливають на 

сприйняття лакшері-бренду споживачем розкоші й арт-продукту. 

На думку вчених, важливими є такі аспекти, як попередній досвід, 

естетичний стиль, наслідки, когнітивний стиль, когнітивна диференціація, 

когнітивна дискримінація, когнітивна інтеграція, порівняння об’єкта з нормою, 

історичним і соціальним контекстом (дизайнерський лейбл, авторство, історія, 

новизна), розуміння та інтерпретація об’єкта (форма, дизайн, кольорова 

палітра, використані матеріали), можливості демонстрації, ціна та фінансова 

цінність, емоційна інтенсивність, активізація індивідуальних емоційних 

ресурсів, пошук чуттєвих задоволень та емоцій, потреба у відкриттях, 

очікування різноманіття тощо [160]. 

Активізація індивідуальних емоційних ресурсів залежить від рівня 

емоційності споживача, його емоційного досвіду та специфічних властивостей 

натури. Саме емоції формують найважливішу частину культурного 

споживацького досвіду. Тут споживач реалізує свою потребу в нових 

відкриттях, пригодах і в чуттєвих задоволеннях. 

Отже, лакшері-бренд як символ – це знак, що вказує на деякий об’єкт, але 

разим із цим має додатковий сенс – містить загальні ідеї та поняття, пов’язані з 

тлумаченням цього об’єкта. Можна зробити висновок, що наука семіотика як 

наука про комунікаційні системи та знаки дає можливість тлумачення поняття 

лакшері-бренду як символу та як знака. 

Одночасно існує декілька можливостей розуміння й аналізу цього 

терміна. У семіотичному аспекті лакшері-бренд можна визначити як 

функціональний знак, який виникає в процесі діяльності людини й містить 

певну інформацію (так званий «текст»), яка певним чином сприймається 

інтерпретатором («читачем») або як іконічний знак. Окрім цього, поняття 

«лакшері-бренд» наділене глибоким культурологічним змістом. Люксовий 
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бренд є символом у світовій культурі і символом культури соціального 

прошарку надзаможних.  

1.3.  Методологічні засади дослідження лакшері-брендів  

 

Наукове дослідження, що має на меті отримання об’єктивних результатів, 

неможливе без унікальної методології, виробленої дослідником відповідно до 

поставленої мети та визначених завдань. Методологія – це теоретичний 

інструментарій, який робить наукові розвідки аргументованими, 

систематизованими, виваженими і верифікованими. Методологія – це не сума 

окремо взятих методів і підходів, це логіка розгортання мисленєвого процесу 

науковця, система взаємопов’язаних методологічних настанов, що створюють 

концептуальний фундамент для висновків, яких доходить у процесі власного 

дослідження учений [113, с. 13-14]. Методологія є іманентною науковому 

дослідженню, навіть якщо сам дослідник чи-то через брак досвіду, чи-то через 

необачність не бачить її чіткої структури. Проте, починаючи роботу над 

дисертаційною роботою, дослідник одразу свідомо чи несвідомо вдається до 

формування власної методології, яка буде вести його епістемологічним шляхом 

від визначення теми і структури роботи через означення об’єкта, предмета, цілі 

та завдань до положень, що виносяться на захист і висновків.  

Методологія дисертаційної роботи – це свідомий аналіз проблеми, з одного 

боку, а, з іншого, – науково-етичний маркер, що доводить неупередженість 

дослідника, його відмову від плагіату чи компіляції, усвідомлення 

відповідальності за висновки та рекомендації, які будуть поширені в науковому 

колі і, за умов наявності епістемологічного потенціалу, запроваджені в 

практичному вимірі. А це означає, що наукове дослідження і його автор стають 

причетними до процесу видозміни онтологічних основ суспільства (у більшій 

чи меншій мірі залежно від рівня та частоти використання ідей конкретного 

дослідження), відтак – формують його, встановлюють нові засади з метою 

удосконалення.  
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Відтак, під методологією розуміємо тип раціонально-рефлексивного 

знання, спрямований на вивчення, удосконалення та конструювання методів. 

Під методологією конкретного наукового дослідження ми вбачаємо спосіб 

поєднання різних прийомів пізнання, що забезпечує рефлексивний аналіз ролі 

комунікаційних технологій у просуванні лакшері-брендів. Методологія 

наукового дослідження закладає можливість підійти комплексно до розгляду 

наукової проблеми, уточнюючи її специфіку відповідно до цілей та завдань 

конкретного дослідження [113, с. 15]. Саме методологія забезпечує можливість 

обґрунтування та розробки наукового інструментарію, що стає запорукою 

отримання об’єктивного знання. 

Дана дисертаційна робота має гуманітарне спрямування, саме тому серед 

потужного арсеналу засобів наукового дослідження ми використовували 

інформаційні, логічні та мовні. Також наукової завершеності даній роботі 

додала низка загальнонаукових і спеціальних методів. Вважаємо за доцільне 

докладно представити особливості їх використання.  

Основою наукового дослідження, не зважаючи на можливості сучасних 

технологічних засобів, що значно полегшують пошук та аналіз інформації, 

залишаються принципи формальної логіки, які забезпечують способи відбору 

фактичного матеріалу, висування гіпотез та знаходження аргументів, стають 

основою для формулювання висновків. Саме принципи формальної логіки були 

покладені в основу як уточнення змісту категоріального апарату 

дисертаційного дослідження, так і використані при переході від теоретичної 

інтерпретації основних понять дослідження до операціоналізації, 

формулюванні гіпотез та розробки інструментарію емпіричного дослідження.  

Синтез, аналіз, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, 

індукція, дедукція, аналогія, доведення, діалектика, вивчення документів і 

наукової літератури – методологічний набір, що став каркасом наших наукових 

пошуків. 

Так, застосування методу аналізу до вивчення предмету дослідження  

передбачає його розкладання на складові елементи, частини, спираючись при 
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цьому на виділення окремих ознак і особливостей досліджуваного явища [113, 

с. 20]. Разом із цим процедура аналізу передбачає розгляд кожної частини 

досліджуваного об’єкту у її співвідношенні як із іншими виокремленими 

частинами, так і з самим об’єктом дослідження в цілому. Метод синтезу, як 

такий, що протилежний аналізу, є способом зібрати ціле із виокремлених 

функціональних частин. Саме спираючись на методи аналізу та синтезу в 

рамках даного дослідження на перших етапах дослідної роботи став можливим 

перехід від опису різних концепцій комунікаційних технологій і лакшері-

сегмента, виокремлення їхніх складових елементів, базових принципів та 

понять, до розробки власної концепції, визначення її принципів і особливостей. 

Пошуки спільного та відмінного між елементами одного виду, наприклад, 

при порівнянні елементів і механізмів діяльності люксового ринку в різних 

країнах із подальшим виявленням якісних і кількісних особливостей, стали 

можливими завдяки використанню методу порівняння. 

Виділення основних понять, як фіксація узагальнених якостей 

досліджуваних об’єктів, що є реалізацією методу абстрагування, дало 

можливість визначити такі центральні поняття дисертаційного дослідження як 

бренд, брендинг, розкіш тощо. Застосування конкретизації до вивчення 

досліджуваного об’єкту дозволило розглянути його у всій  різнобічності 

проявів, ставши основою пошуку  специфічного та спільного в наукових ідеях 

різних дослідників брендингу та технологій просування. 

Метод узагальнення, що передбачає пошук загальних ознак та 

властивостей досліджуваного об’єкту, дозволив розкрити зміст понять 

«люксовий бренд», «соціальна комунікація» тощо. Якщо метод індукції надав 

можливість формулювання узагальнень із опорою на окремі факти, то метод 

дедукції забезпечив рух міркувань від загальних суджень до конкретних 

висновків [113, с. 21]. 

Аналогія як метод, відповідно до якого на підставі подібності предметів за 

одними ознаками робиться висновок про їх подібність за іншими ознаками, 

дозволила здійснити перенесення ознак сучасних західних тенденцій із 
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просування люксових товарів на українські реалії, що в результаті, з 

урахуванням українського соціально-економічного контексту, дало змогу 

зробити висновки щодо необхідності імплементації гібридної моделі 

просування люксових товарів в Україні. 

 Доведення, як сукупність логічних засобів обґрунтування істинності будь-

якого судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень, у 

рамках нашого дослідження базувалося на визначених правилах, що у підсумку 

забезпечило аргументованість, чіткість та визначеність основних положень та 

висновків дисертації, відсутність логічних суперечностей. Діалектика дала нам 

змогу дослідити обраний предмет, базуючись на переході від менш глибинної 

суті до більш глибинної, нагадуючи сходження вгору сходами до результату 

наукової діяльності у вигляді переосмисленого та пізнаного предмета. Аналіз 

наукової літератури та документації став важливим компонентом даної 

наукової роботи, виступивши джерелом теоретичного та фактичного матеріалу 

для підготовки та проведення власного дослідження.  

Також у процесі наших наукових розвідок ми спиралися на такі методи 

теоретичних досліджень як системний, структурно-функціональний, 

історичний і порівняльний. Означимо більш докладно їхню функціональну 

відповідність і обґрунтуємо необхідність застосування.  

Системний метод був одним із ключових у нашій дисертаційній роботі. 

Загалом, сприйняття досліджуваного об’єкта як системи передбачає прийняття 

припущення про його відносну незалежність від інших об’єктів і 

самодостатність із огляду його діяльності як цілого за внутрішньо 

притаманними йому законами. Особливістю системного підходу є розгляд 

досліджуваного об’єкту як цілісної системи з притаманними останній певними 

інтегральними принципами та законами її функціонування, що не можуть бути 

редукованими до простої суми окремих її елементів. Важливою ознакою 

системного підходу є його спрямованість на отримання загальних 

характеристик предмету дослідження, створення методів, спрямованих на 

однозначність визначень, понять, оцінок.  
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У ході нашої роботи системний метод, по-перше, дав змогу виявити 

цілісність наукових ідей і поглядів багатьох українських і зарубіжних   

дослідників на такі явища, як соціальна комунікація, брендинг, бренд, 

люксовий ринок тощо, підтвердити їхню несуперечливість, логічну 

узгодженість. По-друге, дана методологічна настанова була застосована нами 

для вироблення комплексу порад із удосконалення просування лакшері-брендів 

в Україні. У ході планування та реалізації емпіричного соціологічного 

дослідження системний підхід був використаний в аналізі емпіричного об’єкта 

дослідження (лакшері брендів). Результатом його застосування стала розробка 

схеми показників із подальшим виходом на емпіричні індикатори, які 

виступили основою для формування інструментарію емпіричного дослідження 

(формулювання питань анкети). Саме системний аналіз допоміг перейти від 

базових теоретичних узагальнень щодо об’єкту дослідження, до конкретних 

показників та індикаторів, на базі яких було здійснене авторське соціологічне 

дослідження. 

У процесі дослідження ми дійшли висновку, що для розв’язання 

поставлених нами завдань і досягнення основної мети дисертаційної роботи, 

використання системного методу неможливе без підкріплення останнього 

структурно-функціональним. Цей метод орієнтується на виявлення стійких 

відносин і зв’язків між елементами системи, що утворюють її структуру. При 

цьому структура розглядається як щось незмінне, стале, те, що забезпечує 

стабільність та цілісність системи. Функція ж розглядається в межах даного  

дослідження як відповідність кожного елемента в його призначенні, 

спрямованому на підтримку цілісності системи. 

Застосування структурно-функціонального методу передбачає 

дослідження об’єкту як цілісної системи, яка складається із взаємопов’язаних 

функціональних елементів, що утворюють її структуру, спрямованих на 

підтримку її цілісності в ситуації розвитку системи під впливом та відповідно 

до викликів довкілля.   
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Структурно-функціональний метод дозволив якісно структурувати 

інструменти соціальної комунікації відповідно до їхньої функціональної 

принадності в просуванні товарів класу люкс загалом, і в Україні зокрема. 

Також цей метод допоміг виявити переваги та недоліки методологічних засад 

досліджень інших науковців, а також проаналізувати особливості діяльності 

різних суб’єктів, задіяних у люксовому сегменті ринку (від виробника до 

споживача).  

Завершеності дослідженню додав історичний метод, основним завданням 

якого стало вивчення досліджуваного об’єкту в процесі його генези та 

розвитку. Завдяки застосуванню історичного методу була отримана можливість 

проаналізувати та структурувати люксовий ринок як феномен соціальної 

дійсності, визначити специфіку та походження люксових товарів та брендів, 

виявити зміни в описі споживача лакшері та виробника такої продукції. 

Історичний метод відкрив нам шлях до генези багатьох понять, що 

використовуються під час дослідження, а також допоміг вивчити специфіку 

практичного виміру люксових ринків і просування європейських лакшері-

брендів. Саме завдяки цьому методу ми змогли розробити прогностичні ідеї 

щодо необхідності удосконалення комунікаційного інструментарію для 

просування лакшері-брендів на українському люксовому ринку, спроміглися 

об’єктивно оцінити його сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. 

Порівняльний метод, як один із загальнонаукових методів дослідження, 

дозволяє встановлювати подібності або відмінності досліджуваних процесів та 

явищ, знаходити щось загальне, притаманне двом або кільком об’єктам. 

Порівняльний метод покладений в основу здійснення класифікацій, типологій 

та оцінок, даючи можливість виділити спільні та відмінні ознаки 

досліджуваних об’єктів і процесів їхнього розвитку. В рамках даного 

дослідження порівняльний метод був застосований у процесі зіставлення різних 

теоретико-методологічних настанов (понять, гіпотез, узагальнень), аналізі 

моделей просування люксових брендів у деяких західноєвропейських країнах, а 
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також при виявленні переваг і недоліків тих чи інших засобів соціальної 

комунікації в українському лакшері-брендингу.  

Також ми звернулися до одного з методів комунікативної лінгвістики – 

семіотичного аналізу, що передбачає дослідження різних видів комунікації 

фокусуючи увагу на знаковій (семіотичній) природі спілкування. Особливістю 

семіотичного аналізу є пошук та встановлення знаків та їх поєднання як сталих 

одиниць коду, визначення специфіки та особливостей їхнього використання.  

Безпосередньо семіотичний аналіз використовувався нами при дослідженні 

дефініції «лакшері-бренд». Ми дійшли висновку, що лакшері-бренди, 

передусім, варто розглядати як символи (відповідно, символи культури). Окрім 

того, лакшері-бренд можна визначити як функціональний знак, який виникає в 

процесі діяльності людини та несе в собі певну інформацію (так званий 

«текст»), яка певним чином сприймається інтерпретатором («читачем» – 

споживачем). Проведений нами семіотичний аналіз дає теоретичні засади для 

розробки брендингу люксових товарів у практичній площині.  

Як зрозуміло з наведеного вище матеріалу, у своєму науковому 

дослідженні ми користувалися як теоретичними, так і емпіричними методами. 

Серед останніх надзвичайною значущістю вирізнився метод із арсеналу 

соціологічних досліджень, а саме опитування. Програма соціологічного 

дослідження із детальним описом і обґрунтуванням проблемної ситуації, 

предмету, об’єкту, мети і завдання емпіричного дослідження, описом процесу 

формування вибірки, обґрунтуванням вибору методу (анкетування) та дизайном 

дослідження, теоретичною інтерпретацією та емпіричною операціоналізацією 

основних понять із виходом на показники (індикатори) інструментарію 

(анкети), формулюванням основних гіпотез та системним аналізом об’єкту 

емпіричного дослідження представлено у Додатку А. 

 Дане емпіричне дослідження проводилося з метою виявлення актуального 

стану люксового сегмента ринку в Україні, його ключових характеристик і 

панівних тенденцій, особливостей і принципів діяльності. Воно дало змогу 

виявити специфіку українського ринку товарів люксових брендів, пояснити 
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унікальність поведінки українських споживачів та її обумовленість 

соціокультурними й економічними чинниками. Результати дослідження стали 

об’єктивним підґрунтям для розроблення низки порад щодо просування 

люксових брендів на теренах нашої країни, створили засади для подальшого 

аналізу сучасних тенденцій і перспектив розвитку українського люксового 

сегмента ринку. Зупинимося докладніше на обґрунтуванні вибору методу, 

специфіці емпіричного об’єкта дослідження та особливостям розробки 

дослідницького інструментарію дисертаційної роботи.  

Загалом, варто відзначити унікальність люксового сегменту ринку, його 

нестандартність і закритий характер, що визначило вибір методу дослідження 

на користь опитування та спосіб відбору респондентів, причетних до 

досліджуваної проблеми.  У зв’язку із чим опитування проводилось у формі 

анкетування і мало два варіанти. Одне анкетування відбулося серед українських 

експертів у галузі лакшері (видавці, редактори, журналісти модних журналів, 

фешн-блогери; власники і продавці брендових люксових бутиків; дослідники 

ринку: маркетологи, соціологи, психологи), а інше – серед українських 

представників цільової аудиторії покупців люксових товарів.  

Відбір респондентів для участі в опитуванні був здійснений із 

застосуванням невипадкової (неймовірнісної) вибірки методом відбору типових 

об’єктів (експертів лакшері-ринку та споживачів лакшері-брендів)  з огляду на 

доступність емпіричного об’єкту дослідження та ілюстративний характер 

самого дослідження. 

Відтак, проведення опитування як серед фахівців експертного середовища, 

так і серед споживачів люксових брендів було завданням не з простих. З огляду 

на те, що це одна із складнодоступних соціальних груп, представники якої 

відносяться до суспільної еліти, мають дуже високі доходи, але обмежені 

можливості й бажання поспілкуватись із дослідником-інтерв’юером.  

Враховуючи те, що нам були потрібні об’єктивні дані, які б могли 

екстраполюватися на даний сегмент ринку в цілому, ми провели кількісне 

опитування (50 експертів, 400 споживачів), результати якого можуть вважатися 
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репрезентативними. За глибиною аналізу предмету дослідження проведене 

соціологічне дослідження може бути класифіковане як розвідувально-описове, 

за методом збору інформації – опитування (вид – анкетування), за циклічністю 

– точкове.  

Опитування фахівців експертного середовища за власною формою було 

індивідуальним, деякі мали очний характер (за присутності анкетера), інші – 

заочний (без анкетера), що залежало від можливостей кожного фахівця. 

Розробка самої анкети відбувалася відповідно до вимог, що зазвичай 

висуваються до таких соціологічних документів. Анкета містила структурно-

організований набір запитань, кожне з яких було пов’язане із завданням 

соціологічного дослідження; мала чітку структуру (вступна частина, основна 

частина, «паспортичка») (Додаток Б). Переважали закриті запитання, що 

потребували від респондента вибору одного із запропонованих варіантів 

відповідей, деякі були напівзакритими – давали змогу респонденту розширити 

«меню», були і відкриті питання (що не передбачали підказок). Відповідаючи 

на відкриті запитання, респонденти мали можливість вільно і вичерпно 

висловити власну думку, у результаті чого ми змогли отримати детальну 

інформацію. Дана анкета містила як основні, так і контрольні запитання, одні 

використовувалися для збору матеріалу, інші – з метою перевірки щирості 

респондентів. Контрольні запитання розташовувалися одразу після основних 

або через декілька запитань, по суті зміст запитання зберігався, але 

змінювалося формулювання, у результаті чого було відображено ретельність 

заповнення анкети респондентами. Послідовність запитань в анкеті була 

логічною, питання формулювалися так, щоб не впливати на розподіл відповідей 

при збереженні заздалегідь заготовленого списку їх можливих варіантів. Текст 

анкети закінчувався висловленням подяки респондентам за участь в 

анкетуванні.  

Опитування споживачів люксових брендів за формою було винятково 

індивідуальним, мало тільки заочний характер (без анкетера). Розробка анкети 

також відбувалася відповідно до вимог, що, зазвичай, висуваються до таких 
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соціологічних документів (Додаток В). Структура анкети містила такі ж самі 

головні елементи, як і анкета, розроблена для експертів (вступна частина, 

основна частина, «паспортичка»).  

Результати опитування, що стали основою рекомендацій для розробки 

стратегії просування брендів класу-люкс на українському ринку представлені у 

3 розділі дисертаційного дослідження. 

У даному підрозділі схарактеризовано загальну методологію дослідження, 

особливості використання конкретних методів, а також зміст опитувань, 

проведених серед експертів галузі та споживачів люксових брендів із метою 

максимально вичерпно описати інструментарій дисертаційної роботи. 

Результати ж дослідження будуть надані й оцінені нами в третьому розділі 

дисертаційної роботи, у підрозділі 3.3, присвяченому інтерпретації специфіки 

просування люксових брендів в Україні, а також комплексу рекомендацій із 

його удосконалення, що розроблявся з урахуванням анкетувань, спостережень, 

аналізу документів і наукової літератури.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Будь-яке наукове дослідження неможливе без належної теоретичної та 

методологічної бази. Для нас фундаментальною основою дисертаційної роботи 

стало вивчення концептуальних засад люксових брендів. З цією метою нами 

було розглянуто історіографію аналізу таких феноменів і понять, як «бренд», 

«брендинг», «лакшері», «люксовий бренд», «люксовий ринок» тощо у межах 

найбільш систематизованих та актуальних концепцій і підходів науковців 

української та зарубіжної традиції. Також ми докладно вивчили семіотичний і 

культурологічний аспекти поняття «лакшері-бренд», у результаті чого виявили 

в ньому характеристики знака, символу та ікони.  

Також було визначено, що бренд – це емоційний досвідний зв’язок 

споживача з товаром, його не можна ототожнювати з продуктом, адже останній 

осягається фізично, а бренд – це комплекс вражень і переживань, які 

викликають міцну прив’язаність і потребу в конкретному варіанті, а не в 
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одному з тисяч зі схожими функціональними даними. Брендинг – це не лише 

креатив щодо створення іміджу товару, а й продумана стратегія просування: 

ціноутворення, рекламування, популяризації.  

Сфера люксового сегмента ринку також наповнена брендами, але вони 

вирізняються неповторністю, унікальністю, елітністю, високою вартістю та 

кількісною лімітованістю. Легенда лакшері-бренду захоплює та повсякчас 

приваблює споживача зі своєї цільової аудиторії. До неї належать заможні 

персоналії, які потребують власного самовизначення через придбання 

надзвичайно якісних і рідкісних речей, які спроможні підкреслити статус 

власника, його розумові, фінансові, емоційні активи та переваги.  

З огляду на вибагливість клієнта, його відмінність від масового споживача 

у виробників лакшері-брендів виникає нагальна потреба у вироблені унікальної 

стратегії з урахуванням максимальної кількості чинників, що впливають на 

сучасний стан ринку, а також актуальних умов, у яких треба конкурувати з 

іншими, не менш відомими і творчими брендами класу люкс. Просування 

люксового бренду неможливе без виваженої стратегії, яка передбачає 

постановку цілей і завдань, чітко окреслює власний інструментарій та 

орієнтується на конкретний результат. При цьому сучасне просування лакшері-

брендів не може лишатися поза урахуванням розповсюдження глобальних 

тенденцій, як-то інформатизація, комп’ютеризація тощо.   

Проаналізувавши комплекс теоретичних робіт багатьох науковців, ми 

дійшли висновку, що ринок розкошів – це такий сегмент загального ринку, на 

якому з переважанням попиту над пропозицією представлені високоякісні, 

дорогі, елітарні, часом ексклюзивні товари, розраховані на специфічну цільову 

аудиторію (дуже заможних людей), за рахунок яких споживачі можуть 

задовольнити свої внутрішні потреби в зовнішньому підтвердженні соціального 

статусу, унікального іміджу, смаку й інтелектуальності.  

Люксовий бренд  – це асоціації споживачів (переважно представників 

фінансової еліти), що виникають внаслідок тісного психологічно-емоційного 

зв’язку щодо коштовних, унікальних і високоякісних товарів і послуг, з огляду 
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на свою престижність та ексклюзивність спроможні задовольнити потребу 

клієнта в підтвердженні його соціальної статусності та самобутності, а для 

виробників – за умов використання стратегічного брендингу – інструмент 

отримання надприбутку.     

У ході наукового дослідження ми апелювали до низки загальнонаукових і 

спеціальних методів, зокрема, було розглянуто та визначено можливості 

застосування у дослідженні комунікаційних технологій просування лакшері-

брендів комплекс логічних методів, семіотичний аналіз, системний, 

структурно-функціональний, історичний і порівняльний методи, а також 

різновид соціологічного дослідження – опитування (анкетування фахівців 

експертного середовища та українських споживачів люксових брендів). Саме 

завдяки унікальній методології дослідження ми змогли виробити нове наукове 

знання у вигляді узагальнень і новизни, насамперед, ідеться про авторську 

розробку набору рекомендацій із просування люксових брендів в Україні, що 

враховує використання традиційного комунікаційного інструментарію та 

технологій, а також інноваційних засобів, що пропонує перманентно 

оновлюваний Інтернет-простір.  
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РОЗДІЛ 2 

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  ПРОСУВАННЯ 

ЛАКШЕРІ-БРЕНДІВ 

 

2.1.            Зміст та особливості комунікаційних технологій у 

лакшері-брендингу 

 

Формування та просування лакшері-бренду має вибудовуватися на основі 

чітко продуманої стратегії. Стратегічне планування має спиратися на аналіз 

об’єктивних умов, враховувати цілі та завдання, визначати необхідний 

інструментарій, давати чітке уявлення про бажаний результат. Менеджмент 

лакшері-бренду має бути аналітичним і прогностичним. Як вже зазначалося в 

попередньому розділі, люксовий бренд є свого роду символом культури. 

Культура онтологічно неможлива поза суспільством, вона наділяє соціальні 

відносини змістом. Суспільство ж неспроможне до функціонування без 

комунікативних інтеракцій. Відтак, завдання даного підрозділу пов’язані: 1) з 

аналізом наукових досліджень, присвячених поняттям соціальної комунікації та 

комунікаційних технологій; 2) виявленням особливостей застосування 

комунікаційних технологій у просуванні брендів класу люкс. Виконавши ці 

завдання, ми отримаємо належне теоретичне підґрунтя для нашого 

дослідження.  

Наразі дослідники соціальних комунікацій не мають спільної думки щодо 

концептуального бачення досліджуваного об’єкта, а також – одностайності в 

класифікації та імплементації комунікаційних технологій як основних 

інструментів реалізації соціального спілкування. Передусім, це пояснюється 

тим, що, комунікація є об’єктом вивчення великої кількості наук: соціології, 

семіотики, психології, етнографії, низки природничих дисциплін тощо.  

Так, з позицій технічних дисциплін особлива увага фокусується на 

дослідженні можливостей та способів передачі, обробки та зберігання 

інформації. Психологія та психолінгвістика вивчають фактори та причини, що 

сприяють або ускладнюють процес передачі та сприйняття інформації у 
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ситуації міжособистісної або масової комунікації, а також фокусують свою 

увагу на мотивації мовної поведінки комунікантів. Етнографія звертається до 

вивчення побутових та культурологічних особливостей комунікації як 

спілкування в специфічних етнічних ареалах. Якщо лінгвістика займається 

проблемами вербальної комунікації (нормативним і ненормативним вживанням 

слів і словосполучень у мовленні, як усному, так і письмовому) то 

паралінгвістика спеціалізується на засобах невербальної комунікації. 

Соціолінгвістика досліджує питання, пов’язані з соціальною природою мови та 

властивостями її функціонування в різних соціумах, а також процесом взаємодії 

соціальних і мовних факторів, які обумовлюють контакти між представниками 

різних соціальних груп. Соціологія вивчає проблеми зв’язків і відносин 

окремих соціальних суб’єктів (окремих особистостей, малих і великих 

соціальних груп). У межах політології виник окремий напрям, який досліджує 

політичні процеси з точки зору інформаційного обміну між суб’єктами 

політики. 

При цьому сфера дослідження комунікації виявляється актуалізованою як 

у межах українського, так і зарубіжного наукових дискурсів. Примітно, що 

обидва вирізняються високим рівнем рефлексії та прикладного потенціалу. До 

наукової когорти, що активно аналізує історію, специфіку, функції, моделі, 

технології комунікації тощо, належать Г. Алмонд, А. Бахметьєва, О. Берегова, 

Л. Білоконенко, В. Бориснев, Н. Бурбела, Л. Вітгенштейн, Д. Гавра, М. Гіллмор,   

Н. Гончарова, Н. Данакін, К. Дойч, В. Іванов, В. Кальниш, К. Кириченко,         

Л. Климанська, М. Койт, Г. Лассуелл, М. Лотман, Н. Луман, Н. Макаренко,      

М. Маклуен, Г. Малецькі, М. Марков, В. Матвієнко, Н. Островська, К. Озгуд,   

В. Остроухов, В. Патрушев, Г. Почепцов, В. Різун, С. Халл, О. Холод,               

К. Шеннон, В. Шилова, В. Шрамм, Н. Яблоновська, Р. Якобсон,  П. Яковлев і 

т. д. 

Різні науковці дають визначення комунікації залежно від власної сфери 

діяльності. Наприклад, Б. Рубен стверджує, що «комунікація – це будь-яка 

поведінка, яка спрямована надавати інформацію» [14, 56]. Інші визначення 
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підкреслюють значущість символів, як у Б. Берельсона і Г. Штайнера: 

«Передавання інформації, ідей, емоцій і навичок ... за допомогою символів» [14, 

57-58], а також у С. Теодорсона і А. Теодорсона: «передавання інформації, ідей, 

поглядів, емоцій від однієї людини або групи до іншої... насамперед, через 

символи» [14, 58]. А. Соколов визначає соціальну комунікацію як «механізм 

надбудови, утворення стійкої і поновлюваної узгодженості» [81, 23]. При цьому 

ключовий акцент робиться на тому, що саме системи знаків виступають 

засобом суспільного зв’язку. Відповідно до авторської позиції, соціальна 

комунікація вирізняється кількома вагомими ознаками: 1) є основою соціальних 

зв’язків; 2) розкриває зміст соціально-психологічного зв’язку між соціальними 

одиницями; 3) виступає телеологічною діяльністю по обміну думками, ідеями, 

знаннями, нормами, цінностями, поведінковими патернами тощо.   

В. Бориснев під комунікацією розуміє соціально обумовлений процес 

передачі та сприйняття інформації в умовах міжособистісного й масового 

спілкування різними каналами за допомогою різних засобів комунікації [11, 

15].  

Н. Луман переконаний що, комунікація – це історично-конкретна та 

залежна від контексту подія як сукупність дій, характерних тільки для 

соціальних систем, при здійсненні яких відбувається перерозподіл знання і 

незнання, а не зв’язок або передача інформації, або перенесення «семантичних» 

змістів від однієї психічної системи, що ними володіє, до іншої [48, 115]. 

Видатний мислитель К. Ясперс розумів під комунікацією спілкування, 

зв’язок між людьми соціально-психологічного характеру [115]. Він розробив 

учення про екзистенціальну комунікацію як універсальну умову людського 

буття. Усе, що є істотним у людині й необхідним для людини, забезпечує 

комунікація. Екзистенцію не можна опредметнити, але можна «поєднати з 

іншою екзистенцією», і цього досить, щоб вона існувала не як суб’єктивна 

ілюзія, а як реальність. З точки зору К. Ясперса, комунікація – це спілкування, у 

якому людина не «грає роль», яку готує для неї суспільство (наприклад, батька, 

чоловіка, вченого, політика тощо). У процесі комунікації стає відомо, що таке 



61 
 

«актор» і хто грає всі ці ролі. Проблему істини вчений також розглядає крізь 

призму комунікації. «Істина – це повідомлення, а істинне тільки те, що можна 

повідомити іншому, – точніше, те, що, повідомлене комусь, об’єднує мене з 

ним і є засобом єднання» [115, 101].  

Серед дослідників варто виділити групу науковців, які вважають більш 

відповідним використання поняття «соціальні комунікації» (акцент на множині, 

а не однині). Так, приміром, В. Різун, вивчаючи соціальні комунікації в 

контексті соціально-комунікаційного інжинірингу (створення, прогнозування, 

адаптація реалізацій комунікаційних технологій, стратегій і моделей соціальної 

дії, взаємодії і стосунків між соціальними фігурантами з метою здійснення 

маніпуляцій різного характеру) виділяє низку їх фундаментальних ознак: 

штучність; технологічність; стратегічність; системність; 

інституціоналізованість; публічність; документальну оформленість; 

організованість; виробничість; творчість; нормативність тощо. 

Дослідник зазначає, що «під соціальними комунікаціями необхідно 

розуміти таку систему суспільної взаємодії, яка охоплює визначені шляхи, 

способи, засоби, принципи встановлення й підтримання контактів на основі 

професійно-технологічної діяльності, що спрямована на розробку, 

провадження, організацію, удосконалення, модернізацію відносин у 

суспільстві, які складаються між різними соціальними інститутами, де, з одного 

боку, у ролі ініціаторів спілкування найчастіше виступають соціально-

комунікаційні інститути, служби, а, з іншого – організовані спільноти (соціум, 

соціальні групи) як повноправні учасники соціальної взаємодії. Ці комунікації є 

соціально маркованими, бо передбачають взаємодію з соціально визначеними 

групами людей. Соціальні комунікації утворюються за законами спілкування, 

але, як і будь-які технологічні речі, передбачають використання наукових знань 

про спілкування та про все, що використовується для організації 

суспільнокомунікаційної справи» [69, 109]. 

Г. Почепцов вважає, що соціальні комунікації «налаштовані на 

управління соціальними системами, маючи для цього як короткотривалий 
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(тактичний), так і довготривалий (стратегічний) інструментарій. Освіта, 

бібліотеки чи наука як стратегічний інструментарій підтримують домінуючі 

моделі світу, які належать даному виду суспільства» [67]. 

Дослідник розробляє класифікацію соціальних комунікацій на основі 

пріоритетності вектора спрямування. Він виділяє два рівні соціокомунікаційних 

взаємодій: ієрархічний і демократичний. За способом оформлення, Г. Почепцов 

вирізняє усну та письмову комунікацію, при цьому акцентується увага на їхній 

імовірній змістовній диференціації. Не менш цікавим винаходом науковця є 

розробка правила комунікаційного квадрата, відповідно до якого 

регламентується рівноправність між транслятором і отримувачем інформації. 

Ефективність комунікаційної інтеракції безпосередньо залежить від обсягу 

інформації (чим її більше, тим виразніший результат).  

Соціальні комунікації визначають і як комплекс комунікаційних 

положень. Наприклад, О. Холод запропонував визначати соціальні комунікації 

як «галузь знань, що вивчає організаційно впорядковану систему документів, їх 

масиви, продукти засобів масової комунікації та інформаційні технології, що 

забезпечують реалізацію інформаційних процесів і намірів при безпосередній 

участі членів комунікативного процесу» [101, 35]. 

Рефлексія вище озвучених підходів налаштовує на узагальнення ідей у 

понятті «соціальна комунікація», під якою ми розуміємо цілеспрямовану 

діяльність із передачі або обміну інформацією (знання, досвід, емоції  тощо) 

між соціальними суб’єктами (індивіди, групи, інститути і т. д.) із метою 

систематизації, управління та оновлення суспільних взаємодій.   

Історична ретроспекція комунікації як способу розвитку суспільства 

демонструє деякі ключові віхи, що істотно вплинули на зміст та інструментарій 

суспільної комунікації. Більшість дослідників погоджується з тим, що 

соціальна комунікація від зародків до сьогодення зазнала трьох концептуальних 

зрушень: 1) винахід писемності; 2) виготовлення друкарського верстата;           

3) впровадження електронних мас-медіа [67, 69, 101]. Писемність як спосіб 

збереження і передачі інформації позитивно вплинула на систематизацію знань. 
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Друкарський верстат став інструментом спрощення процедури виробництва 

текстів, а відтак – популяризації інформації. Розвиток комунікації сьогодні не 

можливо уявити без Інтернет, який стає все більш доступним для великої 

кількості користувачів. Якщо поглянути на розвиток сучасного брендингу і 

зокрема сегменту лакшері, то його не можливо уявити без врахування 

об’єктивних тенденцій розвитку комунікаційних технологій і зокрема Інтернет. 

Вважаємо також за доцільне розглянути найважливіші теорії та моделі 

комунікації, адже виробники лакшері-брендів послуговуються ними з метою 

просування продукції.  

Згідно Д. Гаври, комунікаційні розвідки можна поділити на два основні 

підходи: 1) процесно-інформаційний підхід, у межах якого розроблялися такі 

теоретичні моделі комунікації, як модель Г. Лассуелла, математична модель 

комунікації К. Шеннона і У. Вівера, соціально-психологічна модель комунікації 

Т. Ньюкомба, модель Дж. Гербнера, інтегральна (узагальнена) модель 

комунікації Б. Вестли і М. Макліна, трансакційна модель комунікації 

представника техаської школи комунікації А. Тена; 2) семіотичний підхід, який 

акцентував увагу на знаках і знакових системах, представлений такими 

розробками: структурно-лінгвістичний напрям і концепція знака Ф. де Сосюра, 

логіко-філософський напрям і модель знаків Ч. Пірса, логічна модель знаків 

Г.Фреге, а також роботи Ч. Морріса [14, 55]. 

С. Бориснев пропонує [11, 25-30] більш диференційовану структуру теорії 

комунікації і виділяє такі моделі: 1) лінійну (класичну) модель комунікації Г. 

Лассуелла, що охоплює п’ять основних елементів комунікативного процесу: 

хто? (передає повідомлення) – комунікатор; що? (передається) – повідомлення; 

як? (здійснюється передача) – канал; кому? (спрямоване повідомлення) – 

аудиторії; з яким ефектом? (ефективність повідомлення) – результат; 2) 

соціально-психологічну (інтеракціоністську) модель комунікації Т. Ньюкомба, 

що задає динаміку змін, до яких тяжіє комунікація. Дана модель намагається 

враховувати як відносини, що складаються між суб’єктами спілкування, так і їх 

ставлення до об’єкта розмови, і постулює, що загальною тенденцією в 
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комунікації є прагнення до симетрії. При збігу ставлення комунікантів один до 

одного, вони будуть прагнути до синхронізації ставлення до об’єкта, про який 

іде мова. При розбіжності ставлення один до одного, не буде збігатися й 

ставлення до об’єкта мовлення. Збігання ставлення до об’єкта розмови при 

розбіжності ставлення один до одного буде сприйматися як ненормальне; 3) 

шумову модель комунікації К. Шеннона та У. Вівера, що доповнила лінійну 

модель істотним елементом – перешкодами (шумами), що ускладнюють 

комунікацію. Автори виділили технічні та семантичні шуми – перша група 

пов’язана з перешкодами в передавачі й у каналі, а друга – із спотворенням 

переданих значень при сприйнятті змісту. При цьому, комунікація визначалася 

авторами як лінійний, односпрямований процес; 4) факторну модель 

комунікації Г. Малецькі, що є одним із численних варіантів розвитку моделі 

комунікації Шеннона-Вівера й охопила, крім базових елементів, ще близько 

двох десятків факторів, які формують контекст процесу комунікації й активно 

впливають на його суб’єктів; 5) циркулярну (замкнену), збалансовану модель 

комунікації В. Шрамма і К. Осгуда, у якій було запропоновано розглядати 

відправника й одержувача інформації як рівноправних партнерів, а також було 

зроблено акцент на зворотному зв’язку, що врівноважував прямий зв’язок: 

кодування – повідомлення – декодування – інтерпретація – кодування – 

повідомлення – декодування – інтерпретація; 6) текстову модель комунікації   

А. П’ятигорського, яка осмислює комунікацію людини з собою та іншими через 

(писемний) текст. Згідно з даною моделлю, комунікація завжди здійснюється в 

певній комунікативній ситуації зв’язку з іншими особами. 

Соціальна комунікація неможлива без технологічного забезпечення. Її 

основним інструментарієм виступають комунікаційні технології. Зупинимося 

на сутнісних характеристиках останніх. 

Д. Гавра дає визначення соціально-комунікативній технології як 

цілеспрямованій системно організованій діяльності з управління комунікацією 

соціального суб’єкта, яка спирається на певний план (програму дій) і 

спрямована на розв’язання якої-небудь соціально-значущої задачі [14, 127]. Під 
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соціальною технологізацією В. Гавра розуміє процедуру розробки соціальної 

технології управління соціальним процесом (процесами), пов’язаним із 

розв’язанням певного завдання [14, 128]. Характер соціальної технології та її 

особливості обумовлені внутрішньою природою самого об’єкта технологізації. 

Для соціально-комунікативної технології об’єктом технологізації, так само як і 

її інструментом, виступає система внутрішніх і зовнішніх комунікацій 

соціального суб’єкта. Отже, соціально-комунікативну технологію, на думку 

Д.Гаври, можна назвати особливим видом соціальної технології. При цьому 

дослідник вважає, що неможливо погодитися з точкою зору, що будь-яка 

соціальна комунікація автоматично становить собою комунікативну 

технологію, використовувану одним із комунікативних суб’єктів, найчастіше 

джерелом. 

Теорія комунікаційних технологій науковця О. Холода  є однією з 

найбільш системних, функціональних та актуальних [102]. Досліджуючи мета-

основи суспільної маніпуляції, вчений замість негативного тлумачення даного 

феномену, пропонує розглядати процеси маніпуляції як такі, що мають 

якнайменше три смислові наповнення: 1) мутація – зміна моделі поведінки 

суспільства на краще; 2) інмутація – зміна моделі поведінки суспільства на 

гірше; 3) абмутація (від скорочення двох латинських слів «absentia» – 

відсутність та «mutation» – зміни) – відсутність будь-яких змін у моделях 

поведінки суспільства). Кожне смислове наповнення має певне розгалуження 

на процеси, які виражають ступені градації сили їхнього прояву. 

Процес модернізації та індустріалізації суспільства стимулював 

включення до системи комунікативних технологій PR і рекламу, пропаганду й 

агітацію, перфоманс і резонансні технології, а також процес переговорів, для 

якого визначальною складовою є створення атмосфери довіри. Так, професор 

Г.Почепцов зазначає: «У якості закону комунікативних технологій слід визнати 

тенденцію опори за видавання своїх повідомлень на вже існуючі в суспільстві 

комунікативні потоки. Комунікація лежить в їх основі, оскільки шляхом 
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внесення змін у комунікацію намагаються досягти змін у поведінці за рахунок 

здійснених змін у моделі світу людини» [66, 15].  

Г. Почепцов практично ставить знак рівності між формами соціальних 

комунікацій і комунікаційними технологіями. Так, у своїй праці 

«Комунікативні технології ХХ століття» він зазначає: «Комунікативні 

технології не є винятково сьогоднішнім винаходом, адже, наприклад, і 

проповідь, і книга, і шаманський спів, – усе це є комунікативними технологіями 

різного ступеня інтенсивності. І всі вони спрямовані на ті чи інші зміни 

свідомості» [66, 21]. 

Сьогодні існує багато авторських класифікацій комунікаційних 

технологій. Більшість із них охоплює такі види: 1) технології пропаганди; 2) 

технології формування іміджу; 3) технології виправлення інформації 

(спіндоктор); 4) технології інформаційних війн; 5) технології соціальних 

зв’язків (паблік рилейшнз); 6) технології перемовин; 7) рекламні технології; 8) 

виборчі технології; 9) кризові технології; 10) технології чуток; 11) івент-

менеджмент; 12) медіація тощо. 

Специфіка лакшері-брендингу змушує звернути увагу лише на деякі з 

визначених комунікаційних технологій. Так, засоби пропаганди, інформаційних 

війн, виправлення інформації, перемовин та організації виборчого процесу 

використовуються скоріше у сфері політичної діяльності. Всі інші можуть бути 

використані при просуванні лакшері-брендів. Подальше дослідження 

передбачає більш детальний аналіз комунікаційних технологій, які можуть бути 

залучені у розробці стратегій просування лакшері-брендів.   

Повідну роль у просуванні лакшері-брендів займають комунікаційні 

технології соціальних зв’язків.  У сучасній науці можна виявити більше 

п’ятисот визначень PR. Це управлінська діяльність, спрямована на 

встановлення взаємовигідних, гармонійних відносин між організацією та 

зовнішнім світом, від якого залежить успіх функціонування цієї організації [9, 

10]. 
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Поле діяльності сфери зв’язків із громадськістю знаходиться на перетині 

двох управлінських сфер будь-якої фірми – менеджменту та маркетингу. 

Менеджмент ставить перед собою загальні та конкретні завдання, пов’язані з 

певними періодами діяльності, забезпечує єдність організації й управління. 

Маркетинг додає PR спрямованість для досягнення кінцевої мети діяльності 

підприємства – отримання прибутку.  

Public Relations – це особлива функція управління, яка сприяє 

встановленню та підтримці спілкування, взаєморозуміння та співробітництва 

між організацією та громадськістю. PR допомагає керівництву залишатися 

інформованим щодо суспільної думки та вчасно реагувати на неї. PR визначає і 

робить наголос на основному завданні очільників компанії – служити інтересам 

людей, допомагає керівництву бути готовим до будь-яких змін і 

використовувати їх найбільш ефективно, виконуючи роль «системи раннього 

оповіщення» про небезпеку. PR допомагає здолати небажані тенденції, 

використовує дослідження та відкриття, засновані на етичних нормах та 

спілкуванні в якості основних засобів діяльності. 

Фактичний засновник PR як сучасної специфічної організаційно-

управлінської практики та як особливого суспільного інституту, Едвард 

Бернайз писав: «PR – це сфера діяльності, яка покликана займатися взаємодією 

між особистістю, групою, ідеєю або іншою одиницею громадськості, від якої 

вона залежить» [65, 12]. 

Скотт Катліп бачить у даному соціальному феномені функцію 

менеджменту, яка встановлює і підтримує взаємовигідні стосунки між 

підприємством і публікою, від якої залежить успіх або невдача [65, 14]. 

PR-діяльність також можна представити як комплекс таких етапів (так 

звана, «формула RACE»): 

Дослідження (research) – аналіз ситуації, визначення проблеми, постановка 

мети та найважливіших завдань PR-діяльності. На цьому етапі необхідно 

визначити цільову аудиторію, її ставлення до PR-об’єкта, встановити джерела 

та канали інформації. 
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Дія (action) – розробка технологічного розв’язання поставленої проблеми 

комунікативними засобами та визначення витрат на реалізацію проекту. Тут 

формулюється перелік основних видів звернень та акцій, принципи й етапи 

реалізації плану. 

Спілкування (communication) – реалізація проекту за допомогою 

відібраних комунікативних засобів. На цій стадії відбувається здійснення 

намічених дій у напрямі реалізації комунікативного впливу на відповідну 

аудиторію. 

Оцінка (evaluation) – визначення результатів і внесення коректив, 

проведення моніторингу ситуації після кожного етапу реалізації PR-проекту [2]. 

Таким чином, «формула RACE» передбачає дослідження ставлення людей 

до проблеми, вироблення плану дій щодо зміни проблемної ситуації і виклад 

цього плану, а також оцінку результату взаємодії. Ця формула умовна, а отже, 

вона може доповнюватися різними складовими, наприклад, визначенням 

стратегії та плану застосування (тактичними рішеннями). 

Під PR-технологіями ми розуміємо стратегічні, а також тактичні 

комунікаційні інструменти, які розроблені й запроваджуються з метою 

налагодження взаєморозуміння з різними суспільними групами. Існує ряд 

ознак, що дають змогу відокремити PR-технології від подібних феноменів, 

наділених іншою природою. Насамперед, це конкретна мета, системність і 

планомірність, по-друге, – оптимізація, дискретність і циклічність. Під 

цільовою аудиторією ми розуміємо основне коло реальних і потенційних 

споживачів товарів і послуг певної комерційної структури, на яке будуть 

спрямовані її конкретні звернення. Бренд – термін маркетингу, що символізує 

комплекс інформації про компанію, продукт або послугу; легко впізнавана та 

юридично захищена символіка будь-якого виробника або продукції [1, 127]. 

Специфіка продуктів лакшері-брендів полягає у їх унікальності, базованій 

на високій якості та персоніфікованості. Щодо просування таких продуктів, то 

їх особливістю стає те, що відсутній вони орієнтовані переважно на суспільну 

еліту, а тому традиційна масова реклама не може бути використана у їхньому 
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просуванні. У зв’язку із цим при просуванні лакшері-брендів акцент робиться 

на PR-технологіях, які спрямовуються як на підтримку позитивного іміджу 

бренду в цілому, так і на забезпечення конкурентоспроможності його позицій 

зокрема. Важливим при цьому залишається можливість розширення впливу 

сформованого образу лакшері-бренда на визначену цільову аудиторію. 

Серед PR-технологій, які активно використовуються у просуванні 

люксових брендів, слід особливо відзначити роботу із ЗМІ: моніторинг ЗМІ, 

медіапланування, розробка, підготовка та розсилка інформаційних матеріалів, 

тощо. Не менш актуальними стають спічрайтинг, копірайтинг, підготовка та 

проведення спеціальних заходів (виставок, нагород, ювілеїв тощо). 

Реклама також виступає важливою технологією у просуванні лакшері-

брендів. Завдяки рекламі потенційні споживачі мають можливість отримати 

необхідну інформацію про товари. Разом із цим реклама – це комерційний 

спосіб просування товару. Що стосується реклами люксових брендів, 

орієнтованих на дуже специфічну цільову аудиторію, то вона має суттєво 

відрізнятися від масової реклами.  

Розглянемо ATL та BTL інструментарій лакшері-брендингу. Серед 

традиційних засобів реклами (реклама в ЗМІ, зовнішня, поліграфічна) найбільш 

поширені: реклама в пресі (рекламні макети), аудіовізуальна реклама (рекламні 

кіно- та відеофільми, слайд-шоу, рекламні презентації), телереклама 

(спонсорство, рекламні ролики, спеціальні програми), рекламні сувеніри 

(сувеніри, подарункові вироби, фірмові матеріали), афіші, банери, світлові 

вивіски, електронні табло й екрани; оформлення вітрин, різні елементи 

магазинної реклами; фірмові вивіски, одяг персоналу тощо. Серед BTL-

технологій найчастіше використовуються  продакт-плейсмент (від англ. рroduct 

placement) – упровадження реклами товару або послуги в сюжетну лінію кіно 

чи іншого продукту індустрії розваг, сross-promotion – перехресна реклама двох 

або більше брендів (товарів), заснована на взаємній вигоді.  

Формування іміджу люксового бренду – ще одна група дієвих 

комунікаційних технологій, що використовується в межах лакшері-брендингу 



70 
 

[86]. Позитивний імідж дає можливість виробнику завоювати місце на ринку 

і/або посилити свої позиції на ринку відносно позиції конкурентів, 

користуватися ним як гарантом якості, зміцнювати довіру споживача, 

формувати позитивну загальну думку цільової аудиторії, скоординувати 

діяльність щодо просування товару чи послуги, диктувати ціни, не побоюючись 

падіння попиту (адже бажаність продукту забезпечує додаткову вартість). Для 

споживача позитивний імідж того чи іншого товару категорії люкс є черговим 

свідченням його приналежності до окремої соціальної верстви, символом його 

значущості і вибірковості, своєрідною запорукою стабільності, чинником, який 

підтверджує правильність вибору. Імідж має відповідати очікуванням і 

потребам цільової аудиторії, її настановам і критеріям поведінки, а для цього 

має провадитись фахова робота з дослідження цільової аудиторії, а вже потім 

вироблятись політика щодо просування конкретного продукту. При цьому 

варто наголосити, що якісний імідж люксового бренду позитивно впливає на 

імідж самого покупця. 

До основних комунікаційних функцій іміджу, на думку Н. Зражевської, 

відносяться: ідентифікація, ідеалізація й протиставлення. Ідентифікація 

виходить із того, що людина намагається отримати повідомлення про об’єкт 

якомога в більш короткий проміжок часу. Їй потрібна основна, ключова 

інформація, щоб не «переварювати» всю кількість даних. Ця комунікативна 

функція характеризує «полегшене» сприйняття аудиторією об’єкта, можливість 

надання їй лише ключових моментів, що задають основні параметри об’єкта. 

Ідеалізація означає практичне забезпечення режиму найбільшого сприяння 

сприйняттю образу об’єкта (коли часто бажане видається за дійсність). 

Протиставлення має на увазі орієнтацію на те, щоб підготувати ґрунт для 

створення позитивного образу даного об’єкта. Найпоширеніший механізм – 

зіставлення об’єкта з конкурентами [32, с. 101]. 

До базових технологій формування іміджу люксового бренду належать: 

позиціонування, маніпулювання, міфологізація (бренд-сторі), емоціоналізація, 

формат і вербалізація. 
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Івент-менеджмент – невід’ємний елемент просування люксового бренду.  

Як пише Д. Савицька: «Event-менеджмент є цікавою галуззю, що розвивається 

та дає можливість кар’єрного росту для всіх, хто захоплюється організацією та 

плануванням заходів. Цей вид діяльності включає вивчення бренду, цільової 

аудиторії, розробку концепції заходу, планування логістики та координацію 

технічних аспектів перед безпосереднім виконанням умов заходу. Event-

менеджмент, по суті, є програмою управління заходом, яка залежно від 

поставлених цілей передбачає виконання event-менеджером різнопланових дій 

– побудову логістики, драматургії, сценографії заходу» [74, c. 34]. 

Організація заходу – це кожного разу новий проект. Спеціальні заходи – це 

ретельно сплановані акції, що здійснюються в межах загальної комунікаційної 

програми і, як правило, постають одним із її ключових етапів. До спеціальних 

заходів, зазвичай, прийнято відносити круглі столи та семінари, експозиції та 

виставки, презентації, церемонії відкриття, прийоми, дні відкритих дверей 

тощо.   

Особливості просування продуктів лакшері-брендів вимагають від 

розробника комунікаційних технологій особливої винахідливості при виборі та 

реалізації заходів. Це можуть бути такі специфічні події, як  закриті вечірки із 

запрошенням знаменитостей і VIP, дегустації, презентації, тест-драйви, 

вернісажі, зібрання членів клубу, закриті благодійні акції чи аукціони. Як 

зазначають дослідники, одним із найпопулярніших мотивів участі у таких 

заходах стає благодійність [78, 69]. Ідея соціальної відповідальності бізнесу, 

допомоги нужденним допомагає сформувати позитивний імідж люксового 

бренду, підкреслюючи у свідомості споживачів особливість їхньої соціальної 

позиції, відповідальність і моральність. 

При плануванні таких заходів, важливо звернути увагу на важливість 

їхньої регулярності, а також необхідність висвітлення у пресі. Разом із цим слід 

пам’ятати, що такі спеціальні заходи мають підтримувати імідж закритості, що 

є важливим для збереження статусності запрошеної цільової аудиторії. 
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Підкреслення унікальності, винятковості, елітарності має стати пріоритетним 

завданням організації та проведення таких заходів.  

Важливим каналом розповсюдження інформації про люксові бренди може 

стати неформальна комунікація, в ситуації якої реальний клієнт переказує 

інформацію потенційному споживачеві. Специфіка споживачів люксових 

товарів, яка неодноразово підкреслювалась, - їх відносна соціальна замкненість 

та елітарність. За таких умов неформальна усна комунікація виявляється 

надзвичайно важливим каналом розповсюдження інформації про люксові 

бренди.  

Ще один аспект розробки комунікаційних стратегій просування лакшері-

брендів пов'язаний із врахуванням різноманітних ризиків ведення бізнесу, 

отримав назву кризовий менеджмент. Останній зобов’язаний своєчасно 

прогнозувати небезпечні явища, швидко їх усувати, всіляко піклуючись про 

зменшення збитків і відновлення довіри громадськості до компанії [86, 76]. 

Прикладами кризових ситуацій для компаній-виробників люксового сегмента 

можуть бути: загроза неплатоспроможності та банкрутства; припинення 

виробництва; страйк працівників, зайнятих на підприємстві, або його загроза; 

втрата конфіденційності ділової інформації; банкрутство ключового 

постачальника або затримка великих постачань; принципові зміни у формах і 

методах державного регулювання, що заважають організації нормально 

функціонувати; виявлення серйозних дефектів продукту, що призвели до 

відкликання його з ринку тощо. 

Кризові технології передбачають ідентифікацію загрози або проблеми, 

розробку декількох варіантів стратегії реагування на кризове явище, 

імплементацію програми дій. Даний різновид комунікацій буде більш докладно 

досліджено в першому підрозділі третього розділу, який присвячено впливу 

світової економічної кризи на динаміку просування лакшері-брендів. 

Медіація як спосіб конструювання реальності є важливою для лакшері-

брендингу, насамперед, із метою пізнання інформаційного простору, у якому 

живе представник цільової аудиторії [86, 77]. Сьогодні вплив традиційних і 
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цифрових ЗМІ на свідомість людини настільки високий, що поступово 

відбувається витіснення реального світу медіапростором, який створює 

поведінкові стереотипи, нав’язує цінності, диктує цілі. Врахування специфіки 

функціонування медіапростору сучасного суспільства має стати серйозним 

підгрунтям для вибору та розробки дієвих комунікаційних технологій 

просування лакшері-брендів. 

Сучасна ситуація обумовлена не в останню чергу тим, що ми не стільки 

маємо певну інформацію про світ, у якому живемо, але живемо у світі, 

створеному інформацією. У цьому зв’язку набуває особливої актуальності 

питання про технології створення інформації, конструювання та моделювання 

інформаційних потоків.   

Комунікаційні технології є невід’ємним складником маркетингової 

стратегії. Разом із цим, зрозуміло, що стратегія просування лакшері-брендів має 

відрізнятися від традиційних маректингових інструментів просування. Проте, 

варто констатувати відносний дефіцит наукових розробок, присвячених 

розробці та удосконаленню технологій просування лакшері-брендинів, які мали 

б  мали спиратися на світові тенденції в економіці та в маркетингу, враховуючі 

розвиток інформаційних інновацій.  

В. Тамберг та А. Бадьїн [6] вважають, що для просування продукту на 

ринку розкоші актуальний досить стандартний набір комунікаційних 

інструментів:   1) продукт повинен мати свій веб-сайт; 2) соціальні медіа або 

соціальні мережі мають виступати ключовим каналом зв’язку з пресою; 3) PR – 

як основний канал комунікації зі споживачем; 4) івент-маркетинг (подієвий 

маркетинг), розрахований на те, щоб інформація дійшла до необхідного 

сегмента публіки; 5) прямий маркетинг (прямий маркетинг, прямі поштові 

розсилки) – інструмент хоч і старий, але не втрачає актуальності навіть у наш 

високотехнологічний час; 6) BTL – реклама в точках продажів і акції щодо 

стимулювання збуту; 7) ATL – реклама в ЗМІ (має сенс розглядати ті засоби 

масової інформації, які все ж таки читає забезпечена публіка – глянець і 
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спеціалізовані видання). На наш погляд, стратегія авторського тандему має 

загальний характер і не враховує усіх нюансів просування брендів класу люкс.  

А ось група китайських учених провела дослідження з участю випадково 

обраних респондентів, внаслідок якого виявилося, що рекламні кампанії 

лакшері-товарів негативно впливають на відчуття китайських споживачів: вони 

відчувають себе відторгненими від середовища лакшері [78]. Було проведено 

три дослідження: 1) кореляція між рекламою лакшері і соціальним 

відторгненням – більшість респондентів описали моделей, які демонстрували 

лакшері-продукцію як «холодних, відштовхуючих»; 2) кореляція між рекламою 

лакшері і тенденцією до очікування на соціальне відторгнення – респонденти, 

які дивилися на рекламу лакшері-продукції, очікували більше соціального 

відторгнення, ніж люди, які дивилися на рекламу звичайної продукції;               

3) кореляція між рекламою лакшері та задоволенням життям – споглядання 

реклами лакшері-продукції призводить до зниження самооцінки й задоволення 

життям. Результати даного дослідження приводять до висновку про існування 

значних відмінностей між традиційними маркетинговими стратегіями та 

просуванням товарів класу люкс. 

Одна з найбільш актуальних маркетингових стратегій просування 

люксових товарів ХХІ століття була запропонована американським фахівцем 

Дж. Вінспером [192]. Вона була оформлена у вигляді концепції 6Р і передбачає 

наявність шести базових елементів у сучасній парадигмі маркетингу розкоші: 1) 

люди (people), 2) продукт (product), 3) пристрасть (passion); 4) задоволення 

(pleasure); 5) мета (purpose); 6) ціна (price).  

На думку Дж. Вінспера, для ринку розкоші найбільш характерною є 

модель «Імідж через дію», де під дією розуміється комунікація, а саме 

важливість двосторонньої особистої комунікації, тобто того, як маркетологи 

підносять історію бренду (brand story) і наскільки добре ця історія 

відтворюється. Майже всі люксові товари реалізуються за допомогою прямих 

продажів – особистий контакт продавця зі споживачем справляє ключовий 

вплив на процес покупки. Провідні компанії-виробники на ринку розкоші 
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самостійно здійснюють роздрібні операції, неодмінною умовою успіху 

вважають наявність спеціальних тренінгових програм для своїх продавців, 

телефонних операторів та інших співробітників, які мають прямий контакт зі 

споживачем. Проте, дослідник акцентує увагу на тому, що сучасні бренди 

розкоші недостатньо використовують цей інструмент, покладаючись на 

унікальність і статусність власної продукції, яка буцімто апріорі має позитивно 

сприйматися клієнтами. 

Для маркетингу розкоші існування продукту є основою для подальших 

дій [4]. Будь-який із люксових товарів обов’язково має шість ключових 

характеристик: 1) високу якість; 2) історичну спадщину; 3) цілісність; 4) високу 

ціну; 5) рідкість (дефіцитність); 6) неутилітарність. 

Специфічною рисою споживачів люксових товарів стає високій рівень 

обізнаності щодо особливостей виробництва та історії лакшері-брендів. Вони 

демонструють зацікавленість не лише якістю улюблених брендів, але й у 

цілому добре знайомі з особливостями різноманітних стилів та дизайну, що 

дозволяє їм висловлювати предметні та аргументовані міркування, які 

визначають їх як лідерів думок, здатних впливати своїм вибором та думкою на 

оточуючих. У зв’язку із цим, звертаючись до споживача люксових речей, слід 

брати до уваги, що матимешь справу не просто із звичайним клієнтом, але із 

експертом, який має власну точку зору та виявляє обізнаність у питаннях, 

пов’язаних із лакшері-брендами. Таку унікальну особливість споживачів 

люксових товарів варто взяти на озброєння при розробці стратегії просування 

лакшері-брендів, акцентуючи увагу на ідентифікації та підтримки цих 

особливостей власних клієнтів. Одним із способів такої підтримки 

прихильників лакшері може стати, наприклад,  створення клубу любителів 

певного бренду. 

Слід також пам’ятати, що особливістю споживачів люксових товарів і 

брендів є специфічне емоційне задоволення, яке вони отримують від 

споживання такої продукції. Маркетингова стратегія, орієнтована на цей 

особливий сегмент споживачів, має враховувати цей аспект, ставлячі собі за 
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основне завдання стимуляцію почуттів та емоційних переживань клієнтів. Це 

може бути реалізоване через надання особливої уваги світу фантазій та мрій, 

здатних задовільнити вибагливих клієнтів не тільки високим рівнем якості, але 

й акцентувати їхню увагу на символічному, майже містичному наповненні 

поняття люксовий бренд. При цьому якість продукції є тим безумовним і 

визначальним чинником, який характеризує люксовий товар. Отже, 

найголовнішим виявляється дотримання балансу між високим рівнем якості 

(функціональності) люксового продукту та особливим задоволенням, що має 

скоріше символічний характер, яке отримує споживач при його купівлі. 

Інший фахівець, Р. Арора, [116] пропонує концепцію 8Р: 1) перфоманс 

(рerformance); 2) родовід (рedigree); 3) нечисленність (рaucity); 4) персона 

(рersona); 5) публічні особи (рublic figures); 6) розміщення (рlacement); 7) піар 

(рublic relations); 8) ціноутворення (рricing).  

Наведені принципи, скеровані скоріше бажанням слідувати сформованій 

традиції від принципів маркетингу 4Р до особливостей стратегій маркетингу у 

лакшері-сфері 8Р. Проте ефективна концепція лакшері-брендингу не повинна 

ставати заручницею символічного найменування.  Разом із цим, висновки 

Р.Арори містять доволі важливий прикладний потенціал. Так, додатковим 

аргументом та обґрунтуванням високої ціни товарів люксових брендів має бути 

не просто уявлення про їх досконалість, але й підкріплення цих уявлень 

реальною високою якістю брендової продукції. Не зважаючи на те, що 

важливим фактором позитивного сприйняття люксового бренду стає наявність 

тривалої історії його існування (родовід), що має свідчити про сформовану 

традицію та докладені для її збереження зусилля, не менш важливим для 

активного просування люксових брендів виявляється підкреслення постійної 

активності, відчуття актуальності й сучасності, що реалізується через залучення 

до піар-кампаній реальних впливових персон, публічних діячів. Ще одним 

аспектом розробки маркетингової стратегії просування лакшері-брендів має 

стати підтримка балансу між збереженням певного ступеню унікальності, 
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винятковості роздрібної торгівлі для обмеженого кола клієнтів, але разом із цим 

збільшення можливостей доступу для залучення нових споживачів. 

Досліджуючи засади успішного люксового маркетингу, зарубіжний 

експерт Ф. Петерсен розробляє шість правил, дотримання яких має сприяти 

удосконаленню лакшері-брендингу: 1) відстоювати свої переконання; 2) бути 

більше ніж логотип; 3) залучати клієнтів до ритуалу; 4) усвідомлювати, що 

брендовий магазин – це храм; 5) вводити споживачів до ексклюзивного кола;   

6) поширювати легенди, щоб виробити міф [58]. Зазначені пропозиції постають 

як доволі загальні та абстракті вимоги, разом із цим перевагою таких правил 

стає універсальність – можливість їхнього застосування до будь-якого класу 

товарів люксового сегмента ринку.  

Евристичною в контексті вироблення маркетингової стратегії люксового 

бренду є робота французьких маркетологів, які викладають у Вищій 

комерційній школі Парижа (Hautes etudes commerciales de Paris, HEC), 

Ж.Н. Капферера і В. Бастієна «Стратегія розкоші: порушуйте правила 

маркетингу, щоб побудувати люксові бренди», у якій у 2009 році творчий 

тандем представив 18 антизаконів [158]. А через три роки світ побачило друге 

видання монографії з 24 антизаконами [157]. Вони побудовані як імперативи, 

безперечно, дотримання їх не може дати 100-відсоткову гарантію успіху, проте, 

забувати про них не можна. Отже, основні принципи формування люксового 

бренду та провадження лакшері-брендингу від французьких фахівців такі: 1) 

забути про позиціонування (розкіш ні з чим не порівнюють); 2) зробити свій 

продукт достатньо недосконалим; 3) не потурати бажанням клієнтів; 4) 

триматися осторонь ентузіастів; 5) не реагувати на зростаючий попит; 6) з 

необхідністю домінувати над клієнтом; 7) зробити придбання товару складним 

для клієнтів; 8) захистити клієнтів від неклієнтів; 9) роль реклами полягає не в 

тому, щоб продавати; 10) вибудовувати комунікації з нецільовою аудиторією; 

11) передбачувана ціна завжди має бути вищою за фактичну; 12) розкіш 

визначає ціну, а не навпаки; 13) піднімати ціну лише через деякий час, щоб 

збільшити попит; 14) продовжувати підвищувати середню ціну на весь 
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асортимент; 15) не продавати; 16) тримати зірок подалі від своєї реклами; 17) 

культивувати близькість до мистецтва; 18) не переміщувати виробництво з 

країни походження бренду; 19) не винаймати консультантів; 20) не тестувати; 

21) не шукати консенсусу; 22) не турбуватися про синергію у групі; 23) не 

прагнути зниження витрат; 24) продавати через Інтернет лише незначну 

кількість власного товару.  

Резюмуючи ідеї французьких дослідників, фахівець О. Андреєва зазначає: 

«У книзі Капферера і Бастієна багато прикрих термінологічних і фактологічних 

помилок, деякі ідеї сформульовані настільки невдало, що зрозуміти сенс 

пропозиції можна, лише доклавши неабияких зусиль… Проте, на мою думку, у 

запропонованих Капферером і Бастієном антизаконах маркетингу для розкоші є 

одна незаперечна перевага: їх автори були першими, хто рішуче (і найчастіше 

все-таки добре аргументовано) протиставили маркетинг на масових ринках 

маркетингу на ринку розкоші» [4, 207]. 

Отже, підсумовуючі розглянуті аспекти комунікаційних технологій, 

можна визначити останні як засоби обміну інформацією між суб’єктами 

(реципієнтами) координованого комунікаційного процесу з метою оптимізації 

соціальної комунікації. Найбільш популярні технології просування люксових 

брендів (PR, реклама, формування іміджу, чутки, івенти, кризовий менеджмент 

та медіація) мають використовуватись комплексно, що дозволить люксовим 

брендам максимально ефективно бути представленими у соціально-

комунікаційному просторі.   

Проаналізований матеріал забезпечить відповідний теоретичний 

фундамент подальшого дослідження особливостей використання традиційних 

та інноваційних каналів комунікації у просуванні лакшері-брендів, а також 

створить можливості для розробки власної авторської стратегії просування 

лакшері-брендів, яка буде спиратися на актуальні глобальні тенденції розвитку 

маркетингу загалом, і сегменту розкоші зокрема.  
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2.2.            Роль традиційних ЗМІ у  просуванні лакшері-брендів 

 

Комерційна діяльність за ринкових відносин підпорядковується вихідній 

меті – збільшенню прибутків виробника. Ця мета передбачає популяризацію 

пропонованого товару, створення його позитивного образу, а точніше – активну 

взаємодію з цільовою аудиторією, на яку розрахований цей продукт. 

Двосторонній дискурс між виробником і споживачем буде неможливим без 

залучення широкого спектра технологій, які, переважно, використовуються 

опосередковано через канали комунікації. До традиційних ЗМІ ми відносимо 

телебачення, радіо та друковані видання. 

Розробка актуальної маркетингової стратегії просування люксових брендів 

має спиратися як на базові інструменти PR і реклами, так і формуватися із 

урахуванням специфіки цільової аудиторії, вивченням її потреб і запитів, 

можливостей та сподівань. Особливістю споживачів люксових товарів, яка 

неодноразово зазначалась, є їхня елітарність. Саме тому специфіка даної 

цільової аудиторії визначає особливості розробки стратегії і тактики вибору 

комунікаційних каналів. 

В залежності від цілей комунікації, етапу життєвого циклу бренду, а ткож 

запланованого бюджету здійснюється вибір медіа-каналу. Так, за визнанням 

фахівців, особливістю просування брендів на ТБ стає високий рівень витрат у 

порівнянні із промоушеном у пресі. Комплексне використання різних видів 

медіа дозволяє донести повідомлення до такої цільової аудиторії, яка 

користується не одним видом комунікаційних каналів. При цьому перед 

розробниками стратегії медіа-планування постає завдання оптимізації балансу 

охоплення й частоти повідомлень. Так, обмеженість бюджету напряму знижує 

можливості показника частоти появи рекламного повідомлення, а важливість 

пріоритету охоплення вимагає донесення до цільової аудиторії відповідного 

повідомлення більше ніж один раз. 

Л. Персі та Р. Елліот переконані, що «для того, щоб обрані медіа 

відповідали загальним цілям комунікації бренду, необхідно враховувати три 
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важливих компоненти: візуальний складник, час, який є в аудиторії для 

обробки рекламного повідомлення, і частоту контакту» [60, с. 101]. 

Візуальний компонент, який формує впізнавання бренду як тип 

обізнаності, допомагає показати бренд таким, яким цільова аудиторія зможе 

побачити його в місцях продажів. Це є важливою частиною трансформації 

ставлення до бренду. 

Час, який є в аудиторії для обробки повідомлення, виступає важливим 

параметром для формування ставлення до бренду, оскільки цільовій аудиторії 

потрібен певний час для розуміння та сприйняття інформації. 

Висока частота контакту необхідна як для пригадування, так і для 

трансформації ставлення до бренду. Для зв’язку споживача між брендом і 

потребою в категорії (для згадування) і для появи емоційного зв’язку з брендом 

(для трансформації ставлення) необхідно продемонструвати цільовій аудиторії 

рекламне повідомлення більше ніж один раз. 

Як вже зазначалося, крім визначення інформаційного каналу, необхідно 

вибрати певний медіаносій у межах конкретного медіа. Для цього 

використовується відбір за кількісними та якісними характеристиками. 

Кількісні характеристики необхідні при побудові охоплення й частоти. У 

кожного виду медіа вони дещо різняться [86, 74]. Кількісними 

характеристиками в пресі є: 

1. Тираж (масштаб поширення). Дані про тиражі допомагають планувати 

охоплення аудиторії. За умов його зміни, можливі підвищення і зниження 

вартості розміщення, тому даний параметр регулярно відстежується на предмет 

змін. 

2. Коефіцієнт обігу тиражу – середня кількість людей, які звертаються до 

одного й того ж видання. Він залежить від типу видання (щоденна газета, 

щомісячний журнал тощо). Коефіцієнт обігу обчислюється за допомогою 

ділення загальної аудиторії видання на розмір тиражу. 
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3. Аудиторія. Даний параметр має як кількісні, так і якісні характеристики. 

У кількісному значенні аудиторія показує потенційне охоплення, у якісному – 

образ читача (вік, стать, соціальний статус тощо). 

4. Частота рекламних контактів, що визначає скільки разів аудиторія 

контактувала з рекламним повідомленням. 

Кількісними характеристиками на телебаченні і радіо є: 

1. Технічне охоплення – можливість якісного прийому сигналу в регіоні. 

2. GRP – показник потенційної кількості контактів аудиторії з рекламною 

подією (для телебачення). 

3. Рейтинг телеканалу (радіостанції) і рейтинг конкретної передачі, у якій 

планується розміщення. 

4. Потенційна активна аудиторія. 

Якісні характеристики важливі для позиціонування бренду. Для всіх медіа 

якісні характеристики спільні: 

1. Аудиторія та її демографічні й соціально-економічні характеристики. 

2. Імідж видання / телеканалу / радіостанції. 

3. Контент – внутрішнє наповнення видання / телеканалу / радіостанції. 

Люксові бренди мають свою специфіку, яка має бути врахована при 

розробці медіа-показників. До таких специфічних характеристик, що 

відрізняють просування люксових брендів віз звичайних товарів можна 

віднести – іхній імідж, статус, історію, ексклюзивність, високу якість і ціну. 

Оскільки інтенсивність медіа повідомлень має бути розподілена на період 

всієї кампанії, тому важливим етапом медіапланування стає розробка 

календарного плану розміщення рекламних повідомлень, який виявляється 

залежним від багатьох факторів. Так, класична модель календарного плану 

пропонує три варіанти рекламної активності: безперервна (continuity), 

«флайтова» (flighting) та імпульсна (pulsing) [128]. 

Безперервна модель передбачає, що бренд виділяє великі інвестиції в 

рекламний бюджет для постійної підтримки активності. Вона використовується 

на висококонкурентному ринку, маючи на меті нарощування знання аудиторії 
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про бренд. Таку модель використовують бренди, що знаходяться на ринку 

тривалий час і мають високі показники зі споживання і впізнання. Їхньою 

метою є збереження своєї конкурентної переваги і високі вхідні бар’єри для 

потенційних конкурентів. 

«Флайтова» модель передбачає періодичне розміщення реклами в чітко 

визначені брендом інтервали. Дана стратегія використовується переважно 

продуктами, які не є лідерами на ринку, або для запуску нових моделей 

відомого бренду. Ця модель дає змогу досягти інтенсивності рекламного 

розміщення як у лідируючих брендів на ринку, дає можливість сформувати 

необхідний рівень знання про продукт для подальшого підтримання та розвитку 

його продажів. Перевагою цієї моделі є те, що з меншими витратами продукт 

рекламується в піки споживчої активності. 

3. Імпульсна (pulsing) модель – це комбінація безперервної і «флайтової» 

моделей. С. Броадбент описує шість типів даної моделі: 

1) стійка імпульсна модель (steady pulse) є найпростішою і реалізується 

збільшенням активності через певні проміжки часу протягом усього 

календарного року; 

2) сезонна імпульсна модель (seasonal pulse) залежить від піків активності 

продажів рекламованого товару; 

3) періодична імпульсна модель (period pulse) схожа на сезонну модель, але 

ґрунтується не на сезоні продажів, а на обраному самим брендом періоді; 

4) мінлива імпульсна модель (erratic pulse) використовується тоді, коли 

бренд хоче привернути увагу до продукту навіть не в його традиційний сезон 

продажів; 

5) імпульсна модель «запуску» (start up pulse) використовується для 

введення нового продукту бренду; 

6) імпульсна модель «для просування» (promotional pulse) 

використовується з метою рекламної підтримки промо-кампаній. Як правило, 

подібні кампанії не мають регулярного характеру і при плануванні дана модель 



83 
 

використовується тільки за погодження з брендом, оскільки вона не функціонує 

на постійній основі [128]. 

Для брендів категорії «краса» першорядними є святкові місяці (лютий, 

березень, грудень), для брендів категорії «мода» – місяці, під час яких 

відбуваються демонстрації сезонних колекцій (березень, квітень, вересень, 

жовтень). У ці місяці видання, чиїми основними рекламодавцями є «люксові» 

бренди, видають тематичні випуски, а також двотомні видання через 

підвищений попит у певний період [128]. 

ЗМІ не лише ретранслюють інформацію, а й конструюють інформаційний 

простір, який своєю чергою визначає свідомість і підсвідомість споживача.  

Медійники займаються добором цікавого з їхньої точки зору матеріалу, 

аналізують і дають оцінку, саме тому конструктивний діалог із представниками 

ЗМІ є запорукою просування позитивного іміджу певного товару.  

До медійного простору належать журнали та газети, телевізійні канали та 

інформаційні агентства, радіостанції, Інтернет-портали. У просуванні люксових 

брендів серед ЗМІ, насамперед, цікавими виявляються регулярні видання, 

присвячені лакшері-сегменту, бажано, у конкретній царині (авто, відпочинок, 

напої та їжа тощо) [86, 74]. Це також можна віднести до Інтернет-простору, у 

межах якого слід звертатися лише до спеціалізованих сайтів.  

Співпраця з телеканалами також має свої особливості: оскільки окремих 

люксових телевізійних каналів фактично не існує (за винятком Fashion TV), на 

телебаченні представлені окремі програми, орієнтовані на заможних 

споживачів, присвячені знайомству з новинками люксового ринку. Телевізійна 

реклама люксових товарів має істотні відмінності від традиційного просування 

товарів масового споживання. Акцент у такій рекламі має робитися на ідею 

спонсорування у контексті різноманітних проектів шоу-бізнесу, індустрії моди, 

спортивних чи інтелектуальних програм. Важливим завданням при цьому стає 

належне представлення люксового бренду, збереження і підкреслення його 

унікальності і неповторності.  
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Преса – один зі значущих каналів зв’язку з реальним або потенційним 

споживачем [86, 74]. Умовно можна виділити чотири групи преси: ділові 

видання, суспільно-політичні, таблоїди («жовта» преса), спеціалізована преса. 

Просування люксових брендів відбувається із залученням різновидів преси, 

орієнтованих на специфічну цільову аудиторію – бізнес-еліту, політиків, 

інтелектуалів тощо. Отже, важливою виявляється співпраця зі спеціалізованими 

та діловими виданнями. Основними способами розповсюдження рекламної 

інформації стають підготовлені друковані матеріали (статті, інтерв’ю) та 

рекламні макети. Важливо при цьому врахувати специфіку інших матеріалів, 

що публікуються у виданнях: вони не мають суперечити суті люксового товару, 

що просувається. Разом із цим, при виборі друкованих видань варто 

враховувати і пам’ятати про те, що власники і редактори друкованих видань 

мають власні уподобання і смаки, не виказуючи лояльності до певного бренду 

люксового товару.  

Міжособистісні зв’язки, як можна зрозуміти, посідають не останнє місце, а 

тому PR-спеціаліст, який, репрезентує відповідний брендовий продукт, має 

відповідно і відповідально представляти люксовий товар чи послугу, мати 

досвід роботи саме з цим сегментом і гарну репутацію. Він зобов’язаний бути 

послідовним і гнучким у діалозі, єдиним джерелом інформації для 

представників друкованих видань задля уникнення неузгодженості матеріалів, 

оперативно реагувати на запити преси, але не відповідати на питання 

провокативного характеру, здійснювати перманентний моніторинг інформації, 

формувати банк даних тощо [56, 99].  

Одним із аспектів інституціоналізації журналістської діяльності стає поява 

професійних асоціацій та клубів. PR-спеціаліст, який займається конкретним 

люксовим брендом, з метою успішної реалізації власної діяльності має 

підтримувати контакти з такими організаціями, що сприятиме формуванню 

цільового журналістського пулу та подальшому проведенню (за потреби) прес-

конференцій, розміщенню матеріалів тощо.  
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Сьогодні телебачення вважається одним із найбільш дієвих засобів масової 

інформації, за рахунок того, що воно має змогу комплексно впливати на думки 

людей, їхні настрої та ставлення, використовуючи багатовекторний вплив: 

зображення, звук, текст. «Ефект присутності» надає телебаченню значних 

переваг порівняно з друкованими виданнями, адже глядач може відчути себе 

залученим до комунікативного процесу, а відтак, його актором, дійовою 

особою.  

Як ми вже зазначали вище, комерційна реклама або оголошення на 

телебаченні не підходять для всіх товарів і послуг люксового сегменту [86, 75]. 

Наприклад, специфіка товарів категорії засобів пересування (автомобілів, 

мотоциклів) вимагає демонстрації динаміки, швидкості, енергії, що може бути 

успішно візуалізовано та продемонстровано у промо-роліках на ТБ. У той же 

час статичні люксові бренди краще презентувати у спонсорському форматі 

(розміщення логотипу).   

Спонсорство взагалі здатне сприяти популяризації лакшері-бренду серед 

VIP-споживачів, що дозволяє підкріпити та посилити позитивне сприйняття 

іміджу, надати фахову й достовірну інформацію. Разом із цим, при виборі 

каналів комунікації потрібно враховувати як специфіку люксового бренду, так і 

завдання, що їх ставить перед собою кампанія-виробник. Наприклад, передача 

про автівку класу люкс може бути доречною на автомобільному каналі у 

програмі, присвяченій інноваціям у світі автомобілебудування. Проте програма 

про таку ж саму машину на розважальному каналі для підлітків буде 

недоречною, неефективною та марнотратною. Отже, важливо правильно обрати 

канал  для донесення інформації до цільової аудиторії, час подачі матеріалу та 

форму репрезентації інформації тощо [123, 47]. 

Продакт-плейсмент на ТБ – одна з найбільш дієвих комунікаційних 

технологій просування люксових брендів [86, 75]. Product placement – це 

особлива технологія прихованої реклами. Товар не рекламується 

безпосередньо, а згадується або показується у фільмах, серіалах, шоу. До 

переваг product placement люксових брендів можна віднести: ненав’язливість і 
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враження «інтелігентного» просування (на відміну від традиційної реклами на 

ТВ); можливість більш точково впливати на глядачів; формування необхідного 

імідж продукту. Проте є й недоліки. Між ідеєю і виходом в ефір може пройти 

досить багато часу – це не наймобільніший спосіб просування; немає 

можливості настільки ж частого повторення, як за умов традиційної ТВ-

реклами – product placement у фільмах і серіалах не гарантує запам’ятовування. 

У кіно приховану рекламу (демонстрацію бренду) ділять на три типи: 

візуальну, звукову та сюжетну. Візуальний рroduct рlacement передбачає показ 

продукту або логотипу (марки автомобіля, напою, одягу тощо). Звуковий – 

згадка героями назви бренду. Вважається, що звукова прихована реклама більш 

дієва за візуальну, тому що глядачі краще реагують на аудіоінформацію. Але 

найефективнішим, хоча й більш відвертим, є сюжетний product placement. 

Наприклад, дія фільму розгортається в реально існуючому готелі або банку, 

якусь вагому роль у сюжеті фільму грає одяг головного героя. Прикладами 

рroduct рlacement люксових брендів у кіно рясніють такі кінострічки, як 

«Сніданок у Тіффані», «Секс у великому місті», «Диявол носить Prada», 

«Бондіана», «Одинадцять друзів Оушена», «Янголи Чарлі», «Містер та Місіс 

Сміт», «Забути Париж», «Гра» тощо. Найдорожчим прикладом рroduct 

рlacement (3 млн $) є інвестиція автомобільного концерну BMW: в одній із 

серій Джеймс Бонд був за кермом нової моделі цієї марки.   

Варіантів для реалізації прихованої реклами на ТБ значно більше, а її 

вартість суттєво нижча. Ведучі або учасники телепередач можуть бути вбрані в 

люксовий одяг конкретного бренду, прикраси, аксесуари. Згадаємо популярну у 

Великобританії та по всьому світу телепередачу «Top Gear», у якій ведучі не 

лише спілкуються з гостями студії, випробовують на міцність автомобілі 

середньої ланки, а й тестують люксові бренди.   

Радіо як різновид ЗМІ має свої переваги, коли нас цікавить зменшення 

витрат, масовість аудиторії, лаконічність і швидкість донесення інформації [86, 

75]. Люксовий сегмент товарів і послуг не зацікавлений у поквапі, малій 

вартості та широкій аудиторії. І хоча заможні люди, безперечно, також 
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слухають радіо, інформацію, яку подає розважальне джерело, вони навряд чи 

сприйматимуть серйозно. Тому розуміти радіо як ефективний канал просування 

лакшері-брендів недоцільно.  

Світова мережа Інтернет цікава нам завдяки глобальності, динамічності та 

швидкості [90, 122]. Вона ущільнює світ і вивільняє час. Відкривши ноутбук, 

бізнесмен, маючи доступ до Інтернету, може за секунду наблизитися до 

люксового товару, який його зацікавив, навіть якщо товар виробляється, 

приміром, на іншому континенті. Відвідавши веб-сайт, він отримає відповіді на 

багато питань, які його цікавлять. Найважливіше аби цей веб-сайт був 

виконаний професійно з точки зору програмування та дизайну, змісту контенту 

та його розміщення на сторінці, він має бути легким і зрозумілим у 

користуванні, але при цьому вирізнятися люксовою природою, адже він – 

обличчя товару. Окрім цього, перспективним є створення деяких закритих 

площадок саме для цільової аудиторії, а не просто для допитливих, бажано із 

частково обмеженим доступом.  

Як ми можемо зрозуміти з наведеного вище матеріалу, PR-спеціаліст має 

бути свого роду митцем, аби вміло вибудовувати план розміщення PR-

матеріалів, тобто здійснювати виважене й результативне медіапланування. 

Розробляючи план взаємодії зі ЗМІ, треба пам’ятати про переваги, які можуть 

забезпечити різні групи ЗМІ. Так, друковані видання мають привілеї при 

акцентуації на ідентифікаційно-логічних аспектах; радіо – на звукових; 

телебачення – на візуально-образних.  

Визначаючи особливості реклами елітних товарів, слід пам’ятати, що це 

реклама не просто якогось товару, але товару певного бренду, що має свій 

сформований імідж, який стає характерною ознакою самого продукту. Важливо 

також враховувати, що висока ціна товару люксового бренду, формує 

специфічне ціннісне уявлення, заявляючи про себе як про частину іміджу 

представника певного соціального прошарку, задаючи контекст споживання 

самого себе. Саме тому говорити про функціональну рекламу на ринку 

предметів розкоші потрібно у доволі специфічному сенсі: функціональність 



88 
 

товарів люксових брендів невід’ємно пов’язана із їхніми іміджевими 

характеристиками. Тому при просуванні товарів люксових брендів спиратися 

на будь-які функціональні особливості, скоріше, непотрібно й неефективно. 

Існують різні способи донесення інформації до преси: статті (авторські, 

оглядові), кейс-історія, інтерв’ю [86, 75]. Як зазначалося раніше, товари 

люксових брендів мають утримувати баланс між недоступністю для мас та 

привабливістю. Це має бути враховано при розробці стратегії просування 

люксових брендів, підготовці, написанні та публікації статей, інтерв’ю в різних 

засобах масової інформації. Недоцільним при цьому буде поширення 

інформації через інформаційні агентства. Для просування лакшері товарів і 

послуг використання прес-конференції можливе лише за умов початкового 

введення конкретного продукту в люксовий сегмент ринку. Перевага надається 

контактам з конкретними бажаними ЗМІ. 

Ірраціональність та нефункціональність часто стають основними 

характеристиками поведінки споживачів люксових товарів і брендів, що на 

думку дослідників, ускладнює вивчення, аналіз та прогнозування даного 

сегменту ринку, а успіх люксового бренду багато в чому залежить від вдалого 

моменту появи бренду, добре розвиненої інтуїції виробника чи PR-фахівця [45; 

129; 137]. Проте слід пам’ятати, що люксовий товар за умов виваженої політики 

просування та залучення експертів на кожному з етапів введення й 

популяризації завжди буде користуватися популярністю та попитом, не в 

останню чергу завдяки тому, що який містить статус, задоволення та розкіш, а 

також має високу вартість. Не зважаючи на те, що люксовий сегмент ринку 

вирізняється унікальними характеристиками і потребує не менш унікальних 

комунікаційних інструментів і технологій, класична формула Г. Лассуелла 

щодо основних елементів комунікації, все ж виявляється дієвою. Визначаючи 

п’ять ключових елементів: хто, що, кому, якими каналами і з яким ефектом 

повідомляє, стає можливим досягти бажаних результатів.  

Цілі просування люксового бренду та його специфіка визначають більш 

дієвий канал та носії повідомлення.  Не зважаючи на те, що традиційні ЗМІ  
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(насамперед, преса й телебачення) відіграють істотну роль у просуванні 

лакшері-брендів, конкурентний потенціал цифрових каналів комунікації 

останнім часом все більше зростає. Так, реклама на телебаченні хоча і 

залишається найбільш ефективною, виявляється доволі дорогою та 

орієнтованою на масового споживача. Просування люксових брендів у пресі є 

менш витратним, проте посідає друге місце за ефективністю.  

 

2.3.             Соціальні сервіси та соціальні мережі як інноваційні канали 

просування лакшері-брендів 

 

Вплив Інтернет на розвиток сфер життя сучасного суспільства не викликає 

сумніву ні в кого. За даними  сайту World Internet Users and 2017 Population 

Stats. у економічно розвинених країнах Європи число користувачів Всесвітньої 

Мережі досягає 76,6% [207]. Маршрути міського наземного транспорту й 

метро, поїзди й заклади громадського харчування, найвіддаленіші курорти у 

Франції, Німеччині, Великобританії, Італії тощо з Інтернет – це повсякденна 

реальність. Найвищі темпи розвитку Інтернет сьогодні відмічаємо у США, 

Японії, Китаї, Південній Кореї [207]. 

Сучасні Інтернет-ресурси створюють об’єктивні можливості для 

переоцінки ролі та функцій соціальних сервісів і соціальних мереж не лише в 

аспекті продаж масових товарів і послуг, а й щодо люксового сегмента. 

Нагадаємо, що соціальні мережі – це  платформи, онлайн-сервіси або веб-сайти, 

призначені для побудови, відображення й організації соціальних взаємин в 

мережі Інтернет. Соціальні сервіси – це мережеве програмне забезпечення, що 

має на меті підтримати групові зв’язки . Соціальні мережі й сервіси, що їх 

підтримують, стали ефективним способом аналізу відвідуваності сайтів, 

забезпечення зворотного зв’язку й засобом виробництва змістовного 

наповнення сайтів (контенту). 

Забезпечення технічних можливостей виходу у Інтернет-мережу через 

розповсюдження мобільних гаджетів робить поширення будь-якої інформації 

миттєвим. У зв’язку із чим відбуваються зміни цільової аудиторії Інтернет: 
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спостерігається тенденція як до її «омолодження», так одночасно й 

«дорослішання». Так, за даними того ж статистичного ресурсу, близько 20 млн 

європейців старшого віку користуються Інтернет [207]. Якщо оцінити наслідки 

такого високо інтересу до мережі серед людей старшого віку, то вони 

виявляються дуже сприятливими для просування люксових товарів, оскільки 

відкривають можливість доступу до категорії споживачів, які мають високий 

дохід, вільний час, сформовані смаки й уподобання. 

Отже, можна зробити висновки про наявність необхідної сформованої 

технічної та технологічної основи для використання Інтернет як 

перспективного каналу онлайн-торгівлі. Так, за статистичними даними мережі, 

кожна третя американська сім’я здійснює щорічно хоча б одну інтернет-

покупку [207]. Швидко зростає сектор інтернет-торгівлі й у Великобританії, 

Німеччині, Франції, Іспанії, Італії. Торгівля масовими недорогими товарами 

через Інтернет (зокрема, одягом, взуттям, парфумерією, мобільними 

телефонами та побутовою електронікою) збільшується й в Україні. За 

класичний приклад може слугувати Rozetka.ua – веб-ресурс починався з 

торгівлі дрібними електротоварами й супутніми деталями, а тепер це потужний 

інтернет-супермаркет із розгалуженою навігацією по різних групах товарів [36]. 

145 тисяч назв товарів, 800 тисяч відвідувачів щодня, 81 % із яких 

повертаються задля здійснення замовлення. Цифра користувачів сайту у 2014 

році зросла до 10 мільйонів [85]. Найактивніше поширюється ринок товарів 

секонд-хенду, що обумовлено соціально-економічною ситуацією в країні. Веб-

сайт «Сландо», який трансформувався в OLX.ua починався з перепродажу 

стокових дешевих товарів і вживаного одягу. Тепер, взявши на озброєння 

слоган «Продається все», справді пропонує будь-які товари та по-слуги аж до 

нерухомості, навіть дорогої, оголошень про яку виставлено 2 500 000 одиниць 

[85]. 

     Загальна ситуація в Україні стає зрозумілою з результатів першого 

дослідження ринку, проведеного 2014 року Українською асоціацією директ 

маркетингу (УАДМ) спільно з Ukraine Digital News (UADN) за підтримки 
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кількох бізнесових структур. Були опитані в режимі інтерв’ю представники 50 

компаній (провідні інтернет-магазини, торговельні інтернет-онлайн 

майданчики, сервіс-провайдери, мультиканальні ритейлери тощо) [30]. Період 

дослідження – 2013 рік і перше півріччя 2014 року. З’ясувалося, що частка 

online-торгівлі в країні у 2013 році у загальному обсязі роздрібного ритейлу 

становила 2 %. Найбільший сегмент – із великим відривом – займає електроніка 

та побутова техніка. Одяг і взуття – на третьому місці. Четверте – косметика та 

парфумерія. Ювелірні прикраси – на передостанньому. Що стосується online-

торгівлі лакшері брендами, слід зробити висновок, що Інтернет як канал 

їхнього просування сьогодні в Україні фактично не використовується. 

Найкращі пропозиції цього ринку до люкс-сегмента можна віднести тільки 

умовно. Наприклад, Lacoste, Calvin Klein, Tesoro, туалетна або парфумована 

вода Chanel, DG, Trussardi – це, скоріше, рівень преміум брендингу масового 

ринку [34]. 

Ще більше погіршила ситуацію та уповільнила розвиток як безпосередньо 

роздрібної торгівлі лакшері-сегмента, так і online-сервісів продажу люксових 

брендів, соціально-політична та економічна криза в Україні. Інша картина 

спостерігається в ситуації розвитку онлайн-ринку люксового сегмента країн зі 

стабільними економіками. Разом із цим, навіть тут наявні як реальні успіхі, так 

і мають місце невдачі.  

З метою більш чіткого розуміння процесів, що відбуваються на люксовому 

ринку як України, так інших країн, слід з одного боку, звернутися до того 

понятійного апарату, яким оперують фахівці з просування та продажу 

люксових товарів, а з іншого – виявити специфічні риси, притаманні 

споживачам люксових брендів сьогодні, у період, який можна позначити як 

посткризовий. Поєднання цих двох аспектів специфіки становлення і розвитку 

люксового ринку дозволить сформулювати нові принципи стратегії просування 

лакшері-брендів, націлені на ефективність та результативність. 

Отже, для споживача поняття «бренд – брендинг» – це або сам конкретний 

продукт (сумка від Louis Vuitton), або ім’я відомої торгової  марки (наприклад, 
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Christian Dior). Для професіоналів – це скоріше логотип, марка, товарний знак, 

продукція або послуга. До того ж сюди можна віднести зображення, фігури, 

кольори, символи, терміни, будь-які їхні комбінації, що відрізняють 

конкретного продавця, забезпечують його впізнаваність та унікальність. Бренд 

– сигнал про якість, майстерність, неможливість розчарування продуктом або 

послугою. Це також неповторна, унікальна атмосфера брендових магазинів, 

спеціальних заходів, манера спілкуватись із покупцем, тобто фірмовий стиль, 

аура бренду, щось нематеріальне, що неможливо підробити, скопіювати, яке (на 

відміну від власне продукту) не вийде з моди. Відома дослідниця в царині 

люксового брендингу Уче Оконкво вважає, що брендинг – це сума всіх 

почуттів та емоцій, які переживає конкретна людина, контактуючи з компанією 

та її продукцією (послугами) [56]. Підтверджують значущість нематеріальної 

складової і ті факти, що вартість кампаній із люкс-брендами в портфелі в 4–20 

разів вища від їхніх матеріальних активів [188]. 

Разом із цим, специфікою лакшері-ринку залишається те, що він постійно 

знаходиться в ситуації внутрішньої суперечки між елітарністю та масовістю. 

Особливо цю суперечність актуалізує залучення Інтернет-ресурсів для 

просування товарів лакшері-брендів. Сутність Інтернет розкривається через 

ідею доступності й масовості, у той час, як головна специфіка люксових товарів 

і брендів – їх елітарність, обмеженість доступу. Чи можливе збереження цієї 

унікальної специфіки лакшері-брендів за умови їхнього просування у Інтернет-

мережі, яка пропагує загальнодоступність та масовість?  

Ще одна важлива характеристика люксових товарів – їхня емоційно-

чуттєва привабливість, яка реалізується через сенсорне сприйняття (побачити, 

вдихнути, доторкнутися). Цей аспект існування люксового ринку також 

виявляється під загрозою за умови віртуалізації взаємодії із споживачем, 

переходу на цифровий формат торгівлі. Чи можливо за допомогою цифрових 

технологій зберегти почуття унікальності, оригінальності, вишуканості? Якщо 

така можливість і є, то її реалізація потребуватиме розробки не лише 

спеціального технологічного інструментарію, який дозволив би представити в 
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іншому (віртуальному) форматі всі особливості лакшері-продуктів, але не менш 

важливою стає розробка особливих стратегій взаємодії з покупцем, який також 

значно змінився під впливом того ж технічного та технологічного розвитку за 

останні роки. 

Отже, які ж саме зміни відбулися в основних характеристиках споживача 

люксової продукції у зв’язку із розвитком та популяризацією Інтернет-

технологій?  Серед таких змін можна зазначити такі [90, 123-124]: 

- сучасний споживач продукції лакшері-брендів став значно більш 

обізнаним з усіх питань люксового сегменту, а отже, вибагливішим; 

- завдяки Інтернет сучасний споживач має майже миттєвий, доступ до 

необхідної інформації;  

- крім споживацьких якостей товару, сучасний споживач цікавиться 

етичним боком діяльності бренду: хто, де і за яких умов виготовив певну річ, 

які моральні принципи асоціюються  з цим брендом; 

- сучасний споживач вимагає індивідуального підходу в обслуговуванні: 

наданні конфіденційної інформації, організації закритих показів та 

демонстрацій, пропозицій ексклюзивних товарів і послуг обмежених партій, 

оскільки «люкс» не тільки його імідж і статус, а й відображення його «я»; 

- такий споживач більш освіченіший, має значний культурний багаж, 

завзятий мандрівник і тому порівняння ціни, якості, особливостей та 

автентичності брендів для нього не проблема; 

- він відчуває тиск зростаючого темпу розвитку сучасних технологій 

(зокрема, в царині електронних товарів та інших наукоємних галузях), що 

впливає на швидкість зміни поколінь продукції; такий стереотип поведінки 

споживача, який не може не проекціонуватися і на люкс-сегмент. Часті зміни 

товарів у межах одного бренду або й навіть зміна самих брендів – вже стала 

тенденція (Інтернет та онлайн-перегляди дають змогу робити це просто); 

- у більшості випадків – це жінка: краща освіта, менша сімейна 

завантаженість, успішна кар’єра (деякі дослідники стверджують, що чотири з 

п’яти люкс-придбань робляться жінками або під їхнім впливом); 
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- сучасний споживач люксових товарів все частіше не є представником 

«традиційних» груп покупців лакшері (аристократії або заможних бізнесменів). 

Він ближчий до так званих представників «яппі» і «нені» (високооплачувані 

молоді офісні працівники та спеціалісти творчих і технічних професій); 

- сьогодні це не тільки європеєць чи американець: Японія, Гонконг, Китай, 

Індія, Північна Корея – стали перспективними ринками збуту для класичних 

люксових брендів. Серед інших перспективних ринків продажу лакшері-товарів 

– країни так званого «пострадянського табору», а також незалежні колишні 

республіки СРСР, економіки яких піднімаються різними темпами, але 

специфічною ознакою яких стала поява «нуворишей» - групи нових заможних 

людей. Так, за різними джерелами, тільки в Росії нараховують понад 90 тисяч 

мільйонерів [208]. 

Визначені особливості сучасних споживачів продукції лакшері-брендів, 

допоможуть розробити більш ефективну стратегію просування відповідної 

продукції, але при цьому також варто звернути особливу увагу на специфіку 

розвитку Інтернет як сучасної платформи роздрібної торгівлі. Розробка 

маркетингової кампанії та різноманітних заходів просування товарів люксових 

брендів має базуватися на чіткому розумінні та розмежуванні товарів, які 

можна продати в Інтернет, а які краще продемонструвати. 

Саме тому, розробляючи маркетингову стратегію лакшері-бренду для 

мережі Інтернет, потрібно звернути увагу на такі аспекти [90, 124]: 

1. Бренди: основним брендом компанії стає її web-сайт. 

2. Зміни: в Інтернет все постійно змінюється, в тому числі правила. 

3. Лаконічність: сторінки сайту не мають бути перевантажені 

інформацією. 

4. Просування: використання всіх доступних засобів для просування 

сайту. 

5. Технологія: з метою максимізації маркетингових зусиль 

використовуються інтернет-технології. 
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При цьому важливо пам’ятати, що необхідно не лише прагнути залучення 

нових клієнтів, але й підтримувати увагу та інтерес вже існуючих. З цією метою 

необхідно постійно збирати та аналізувати дані, що стосуються специфіки 

клієнтів, їхніх запитів та покупок. Така інформація дозволить не лише 

розробити відповідні стратегії просування, але й забезпечить підтримку 

важливих для ведення бізнесу рішень [15, 75–76]. 

«Інтернет-реклама» – нове поняття, тому її загальноприйнятого визначення 

немає й досі [90, 125]. Як і звичайна, Інтернет-реклама спрямована на: 

1) створення сприятливого іміджу фірми, товару або послуги; 

2) забезпечення доступності інформації про фірму або продукцію для 

постійних і потенційних клієнтів, у тому числі географічно віддалених; 

3) реалізацію можливостей подання інформації про товар: графіка, звук, 

анімація, відеозображення й багато іншого; 

4) оперативну реакцію на ринкову ситуацію: інформація про фірму або 

товари, анонс нової продукції. 

Особливістю такої реклами стає лише продаж продукції через Інтернет. 

Реклама обумовлюється не лише прагненням продати товар, важливим 

аспектом реклами стає формування і підкріплення іміджу компанії або товару, 

що виявляється надзвичайно важливим для лакшері-бренду. Саме імідж стає 

основною складовою ціноутворення брендових товарів. Тому реклама – це не 

просто спосіб продажу товару, але це засіб «нагромадження капіталу» за 

рахунок формування іміджу та забезпечення впізнаваності бренду[15, 35]. 

Розглянемо метод формування іміджу бренду класу люкс у Всесвітній 

Мережі [90, 126]. По-перше, розвивається імідж фірми. У потенційного 

споживача потрібно сформувати думку: «все, що продає фірма з такою назвою, 

має високу якість». По-друге, формується унікальний бренд. За рахунок 

об’єднання двох попередніх стратегій швидкість зростання іміджу фірми та 

бренду взаємозалежна. 

Завдання іміджевих комунікацій полягає у формування специфічного 

образу, який розповсюджується не лише у безпосередніх споживачів, ділових 
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партнерів або клієнтів компанії, але й стає частиною суспільної свідомості. 

Створення позитивного уявлення про компанію стає важливим завданням для 

підприємства. Важливість формування позитивного іміджу має враховуватись 

на всіх етапах роботи компанії із споживачами: при плануванні різних видів 

реклами, сервісного обслуговування клієнтів, переговорів із партнерами. Не 

менш важливим цей аспект виявляється при створенні власного Інтернет-сайту. 

Розпочинаючи роботу над Інтернет-сайтом, варто врахувати основні 

чинники, які допоможуть зробити сайт компанії успішним. Так, один із 

найважливіших напрямів зусиль, що допоможуть створити значущий, солідний 

образ компанії – це визначення corporate identity. Корпоративний образ 

базується на специфічній організаційній культурі й філософії, що закладається 

в основу діяльності компанії. Стиль діяльності підприємства, поведінка на 

ринку, взаємодія із зовнішнім середовищем стають похідними цих базових 

принципів. Не зважаючи на те, що внутрішні суперечності виникають завжди і 

вони здатні ускладнити сприйняття образу компанії покупцями й діловими 

партнерами, як зазначає фахівець із PR І.Альошіна, «імідж компанії в Інтернет 

та в реальному світі не повинен відрізнятися за своїми основними глибинними 

рисами» [3, 157]. 

У загальному вигляді комунікаційну модель взаємодії компанії та 

споживачів можна представити так: 

Комунікатор – Звернення – Носій звернення – Адресат – Зворотний зв’язок. 

Якщо розглянути специфіку реалізації даної комунікаційної моделі в 

мережі Інтернет, то слід зазначити, що під контролем компанії знаходяться 

обіг, можливість вибору засобів комунікації (відео, звук, графіка, друкований 

текст), але що стосується адресату, то тут можна лише  робити припущення. 

Хто, коли, за яких умов і з якої метою звертається та сприймає відправлене 

комунікатором звернення залишається маловідомим. Перевага Інтернет полягає 

у тому, що він спроможний значно полегшити можливість отримання та 

надання інформації споживачеві. Наприклад, наявність інформації про фірму 

можна розмістити безпосередньо на сайті, що зробить її загальнодоступною для 
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всіх зацікавлених. Специфіка Інтернет полягає в  активній участі в процесі 

отримання інформації. 

Визначимо основні інструменти Інтернет-маркетингу, за допомогою яких 

можна розв’язувати завдання просування та продажу люксової продукції [15]. 

По-перше, важливим є розміщення (індексування) сайту в пошукових системах, 

каталогах і рейтингах. По-друге, ефективно функціонує реклама на сайтах 

тематичних та активно відвідуваних; щодо лакшері-брендів такими сайтами 

можуть бути, наприклад, сторінки спеціалізованих періодичних видань у 

Всесвітній Мережі. 

Щодо товарів класу люкс найменш ефективними є стратегії, що 

використовуються масовим ринком: участь у банерообмінних мережах або  

обмін посиланнями, кнопками, банерами. 

Ефективним інструментом у просуванні товарів лакшері-брендів (таких як 

одяг, взуття, прикраси тощо) у Інтернет-мережі стають персональні сторінки та 

блоги (наприклад, б’юті-блоги або блоги зірок).  

Блог (від англ. вlog, web log, віртуальний «мережевий журнал або 

щоденник подій») – це веб-сайт, основний вміст якого – записи, зображення або 

мультимедіа – додаються регулярно. Для блогів характерні короткі записи 

тимчасової значущості [38, 258]. 

За авторським складом блоги можуть бути особистими, груповими або 

громадськими [106]. 

Для блогів характерні: 

– можливість ознайомлення з матеріалом із будь-якої частини світу 

одночасно багатьма користувачами кіберпростору; 

– додавання відгуків до записів безпосередньо в електронному середовищі;  

–  публічність. 

Хронологічна структура може розглядатися як важлива перевага блогу: 

свіжі записи у блозі знаходяться завжди «на поверхні». Ще одна особливість 

блогу – те, що всі записи мають відповідні категорії (teg), що полегшує читачам 

пошук потрібної інформації. Отже, блог має доволі зручну структуру, що 
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зумовлює його популярність серед користувачів. Крім того, такий спосіб подачі 

матеріалу має ряд специфічних переваг порівняно з традиційними джерелами 

інформації. З-поміж них – персоніфікація (можливість звернутися до автора із 

уточнюючими запитаннями), посилання на джерела інформації (як правило 

гарного тону в блогосфері). 

Варто також зауважити, що лінк (посилання) на сайт відомого бренду або 

фотографія та запис про люксовий товар може мати свої переваги як для фірми- 

виробника, так і для самого блогера [41]. Досить часто цією можливістю  

користуються зірки шоу-бізнесу з метою підтримки свого статусу надзаможних 

людей. 

Ще один важливий аспект специфіки розповсюдження інформації в 

Інтернет-мережі, який виявляється особливо важливим при просуванні 

лакшері-брендів – феномен хештегів, що є надзвичайно актуальними сьогодні. 

Використання хештегів при просуванні лакшері-брендів дозволяє розширити 

контент, посилити SEO-оптимізацію та просто поліпшити імідж бренду. 

Серед ключових стратегій використання хештегів у маркетингових 

стратегіях просування товарів можна визначити декілька принципових 

моментів. 

По-перше, з метою залучення більш широкої аудиторії, необхідно чітко 

визначити кілька ключових слів, що будуть виступати в ролі хештегів,  а отже, 

характеризувати подію, рекламну кампанію бренду тощо. Такі слова повинні 

мати легке написання та вимову, разом із цим вони мають надавати повне 

уявлення користувачам того, про що йде мова. Важливим моментом також стає 

однакове одночасне використання хештегів на всіх Інтернет-платформах 

(Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest і навіть Linkedin не є винятком), що 

забезпечить швидку впізнаваність та запам’ятовуваність ключового слова. 

Разом із цим, варто усвідомлювати та пам’ятати про те, що особливістю 

використання хештегів на корпоративних сторінках є їх не розважальне (на 

відміну від персональних сторінок), але функціональне призначення, головним 

завданням якого стає зручний пошук інформації, а не спосіб самовираження. 
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Для аналізу інформації різних Інтернет-платформ, варто використовувати 

спеціальні мережеві статистичні ресурси. Так, наприклад для визначення 

найпопулярніших постів в Instagram можна застосувати онлайн-інструмент під 

назвою Statigram, який видає статистику відвідування відповідної сторінки, 

демонструє найпопулярніші фотографії та визначає найактивніших 

передплатників. 

PR-стратегії онлайн-брендингу мають свої специфічні інструменти, які 

дозволяють систематизувати інформацію про найактивніших клієнтів та 

споживачів, на основі якої можуть бути організовані групи прихильників, так 

звані «товариства користувачів». Такі групи можуть бути організовані при 

офіційних сайтах компаній, чим можуть скористатися ті, хто займається 

просуванням лакшері-брендів. Так, сьогодні існує онлайн-клуб шанувальників 

LоuisVuitton (www.lying-awake.net/Vuitton/), завдяки якому фахівці, що 

займаються просуванням бренду, мають можливість отримати необхідну 

інформацію про споживачів та прихильників бренду, а отже, отримують 

ефективний інструментарій для побудови довірчих і більш близьких стосунків 

із клієнтами.  

Чи існують переваги проведення PR-кампанії лакшері-бренду в Інтернет та 

чи відрізняється просування люксових товарів у мережі від традиційного PR? 

Відповіді на ці питання можна певним чином систематизувати.  

 Так, особливістю організації та проведення PR-кампанії через Інтернет 

стає мультиефективність впливу на цільову аудиторію, яка досягається завдяки 

миттєвості доступу до розповсюдженої інформації, задіюючи як технічні 

можливості мережі, так й існування неформальних комунікацій, які 

виявляються важливою складовою спілкування в Інтернет. 

Високий рівень взаємодії та персоніфікованої інтерактивності з унікальним 

споживачем може бути реалізований під час проведення PR-кампанії у мережі 

завдяки можливості чіткої сегментації Інтернет-споживачів. Саме вона 

дозволяє направити необхідне повідомлення цільовій аудиторії, що робить 

донесення необхідної інформації більш ефективним. 
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Ще однією важливою перевагою Інтернет-кампанії стає можливість 

отримання даних та аналізу інформації щодо конкретного споживача, його 

смаків, переваг та інтересів, які він виявляє відвідуючі певні ресурси. 

Відповідно така інформація дозволяє краще визначати і зрозуміти потенційну 

аудиторію, спрямовуючі на неї свої повідомлення. 

Ще одна не менш важлива особливість Інтернет полягає у можливості 

забезпечення цілодобової доступності оnline-інформації, розміщеній на сайті у 

мережі. Це уможливлює доступ та задоволення інформаційних потреб 

потенційного споживача у зручний для нього час, не зважаючи на просторові і 

часові обмеження. 

Вагомою перевагою організації та проведення PR-кампанії в Інтернет 

стають невеликі витрати на її реалізацію. У порівнянні зі схожими 

оффлайновими акціями, Інтернет дозволяє значно зекономіти на таких 

витратах. Разом із цим, PR-кампанія в Інтернет може бути з легкістю 

інтегрована і стати частиною традиційної рекламною кампанії 

Відомі знавці просування люксової продукції Р. Мохаммед та М. Тангейт 

відзначають, що особливістю психології споживача товарів лакшері-брендів, 

крім традиційних очікувань, стає висока потреба в зручності здійснення 

покупок та доступності товарів. У зв’язку із чим ці автори рекомендують 

відомим брендам враховувати цей фактор як надзвичайно значущий [96, 56; 

174, 98]. 

Використання Інтернету для інформування професійних груп, 

багатотисячної міжнародної аудиторії передплатників ньюз-груп і дискусійних 

листів, для просування ідей в цих групах, для лобіювання вже перетворило 

інформаційну супермагістраль на один із перспективних і потужних 

інструментів PR. Зростання числа аудиторії користувачів у всьому світі 

перетворює Інтернет на глобальне ЗМІ [3, 40]. 

Інтернет-торгівля як метод роздрібних продаж – економічно виправдана 

вимога сучасності. Це доводять вищенаведені факти. Але, що не менш важливо 

– це інструмент охоплення та задоволення споживачів лакшері-сегмента. Для 
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вивчення особливостей споживацької поведінки віртуальних покупців 

скористуємося класифікацією за типологією Я. Нільсена [178]: 

- любитель спілкування: для такого індивіда на першому місці атмосфера 

свята, задоволення від аури бренду; 

- покупець за звичкою: такі споживачі купують одні й ті ж товари в одному 

й тому ж магазині; 

- високоетичний (відповідальний) покупець: для нього важливими є 

відсутність можливої шкоди для природи, або умови праці робітників, що 

створювали продукт; 

- раціональний поціновувач, для якого найбільш важливим виявляється 

співвідношення ціни та якості; 

- покупець-експериментатор, відкритий для покупки новинок; 

- поціновувач часу, головним критерієм покупки якого стає швидкість і 

зручність організації процесу купівлі. 

Останні дві визначені категорії покупців потенційно відповідають 

критеріям, що стосуються онлайн-покупок.  

Стимулюючі інтерес покупців при просуванні товарів люксових брендів в 

Інтернет, варто особливу увагу зосередити на тому, щоб привернути 

споживача, викликати у нього бажання повернутися й скористатися веб-сайтом 

ще раз, що суттєво відрізняється від стратегій звичайних продаж, де на перше 

місце висувається сам продукт і процес покупки. У зв’язку із цим за умови 

реалізації торгівлі у мережі Інтернет необхідно змістити акцент із самого 

продукту на споживача, його інтереси і потреби, апелювати до його почуттів та 

емоцій. Саме тому мають бути розроблені специфічні стратегії, методи та 

форми  привернення уваги споживача, з урахуванням особливостей Інтернет-

торгівлі.  

Так, для просування товарів люксових брендів через Інтернет, може стати 

в нагоді виокремлення електронної торгівлі через створення окремої компанії, 

яка працює на окремому регіональному ринку або з певною групою товарів 

(наприклад, як це реалізовано у Lоuis Vuitton).  
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Ще один цікавий для просування люксових товарів в Інтернет спосіб може 

бути реалізований через поєднання та доповнення двох каналів лакшері торгівлі 

– онлайн та оффлайн. Такі канали взаємопроникаючи, зможуть допомогти один 

одному компенсувати недоліки та підкреслити переваги в реалізації стратегії 

успішного просування. Як приклад можна навести успішний досвід брендів 

Dior, Andre Ross, які довели, що лакшері-сегмент не тільки придатний для 

онлайн-торгівлі, а й що такий спосіб поєднання каналів продаж здатний 

принести вагомий економічний прибуток [142]. 

Слід зауважити, що більшість світових брендів вже має власні 

інформаційні сайти, а також активно розвиває інформаційно-демонстраційні 

платформи. Останні, на думку власників бренду, акцентуючи увагу на рекламі 

товарів без можливості їхньої покупки, дозволять захистить сформований образ 

бренду, підкреслити його унікальність та престиж.  

Разом із цим на ринку лакшері присутні й такі прихильники традиційних 

способів продаж, які виступають категорично проти торгівлі онлайн. Проте 

протистояти тенденціям і викликам сучасності щодо активного залучення 

новітніх технологій у сферу просування лакшері стає все складніше, а вибір 

споживачів все частіше віддається на користь Інтернет-продажів.  

Між тим, онлайн торгівля має багато спільного і базується на тих самих 

принципах, що і традиційні продажі. Це стосується не в останню чергу 

маркетингових стратегій та зовнішніх атрибутів, які зберігаючи класичні 

принципи, переформулюються на новий манер. Так, саме сайт компанії стає її 

обличчям у мережі Інтернет [37, 17]. А тому не менш важливим завданням стає 

створення у користувача сайту незабутнього позитивного враження, що має на 

меті підкреслити елітарність і престижність бренду: кольорова гама, шрифт і 

графіка, фото, відео, анімація, музика та інші звукові ефекти – все має 

відповідати очікуванням споживача, навіть більше того має дивувати і 

формувати почуття захоплення. 

Важливою складовою формування позитивного іміджу стає звернення та 

демонстрація історії престижного бренду, надання інформації про 
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технологічний процес виготовлення люксової продукції, представлення 

репортажів з виставок, дефіле, показів. Особливої популярності у fashion люкс-

сегменті набула функція тривимірного показу люкс-продукту. У той же час 

сайт Coach.com запропонував приміряти на віртуальний манекен одяг, задавши 

потрібні споживачеві параметри (зріст, вага). 

Не менш важливим залишається врахування лакшері-продавцями такої 

істотної характеристики потенційних споживачів люксових товарів як вимога 

індивідуального підходу та персоналізації. 

Персоналізація може бути представлена як адаптація потреб конкретної 

людини до вже готових продуктів. Також персоналізацію можна представити як  

вироблення продукції за індивідуальними замовленнями. Така практика 

зустрічається як у виробництві високотехнологічних люксових товарів – 

автомобілі, яхти, літаки, будівництво, так і в сегменті люкс-послуг: у галузі 

туризму та релаксу. Особливого використання вона здобула у індустрії fashion. 

Індивідуальний підхід та персоналізація виявляються одним із 

найефективніших способів отримання високого ступеня лояльності клієнта 

При онлайн-продажах є можливість досягти задоволеності клієнта 

індивідуальним обслуговуванням й іншим шляхом, хоча методи для цього 

використовуються специфічні [91]. Важливо вказати на інформаційних сайтах 

компаній телефони цілодобових служб роботи з покупцем. Не менш важливий 

аспект – забезпечення зворотного зв’язку із клієнтом, який можна реалізувати 

через письмове онлайн-спілкування. Клієнт також повинен мати можливість 

замовити розсилку інформації з певного питання та відстежувати статус свого 

замовлення в режимі онлайн.  

Ці вимоги до організації онлайн-сервісу набувають свого специфічного 

вигляду за умови просування товарів люксового сегменту. Так, вимога 

звернення до консультанта перетворюється на забезпечення можливості 

замовлення персонального онлайн-консультанта для підбирання свого 

гардеробу та супутніх товарів до нього. Консультації про товари та послуги 

мають забезпечуватись як консультації з питань моди в режимі реального часу. 
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Клієнту також має бути забезпечена можливість замовлення безкоштовних 

каталогів та підписки на ексклюзивні покази та презентації. Отже, у царині 

лакшері маркетингове онлайн-просування та взаємодія із клієнтом набувають 

своєї специфіки, яка визначається особливими характеристиками як самої 

продукції, так і її споживачів. 

Особливістю онлайн-стратегій просування предметів класу люкс стала 

поява такої Інтернет-платформи для організації торгівлі та швидкого й 

оперативного ознайомлення із товарами, яка відкриває можливість для нових 

брендів отримати визнання та привернути увагу споживачів. Для споживачів 

позитивним моментам таких змін стає можливість ознайомлення із якомога 

ширшим асортиментом товарів і брендів, у той час як для молодих компаній це 

відкриває двері у доволі закритий та елітарний бізнес лакшері-сегмента. 

Умовою розвитку Інтернет як платформи для роздрібної торгівлі люксом 

стало активне поширення Інтернет-банкінгу, який, відповідаючи на запити і 

потреби споживачів, дозволяє швидко та оперативно оплатити бажаний товар. 

Популяризація та поширення Інтернет-банкінгу актуалізує проблему 

забезпечення надійності та безпечності здійснення онлайн покупок, на що 

компанії, що займаються просуванням люксових брендів, мають звертати 

особливу увагу. 

Ще одна цікава особливість лакшері-сегменту отримала свій розвиток та 

набула нових рис за умови її реалізації в Інтернет-торгівлі. Такий елемент 

лакшері-просування як можливість тимчасового володіння предметом розкоші 

за певну суму за умови забезпечення анонімності Інтернет-продажів став 

доступним для більш широкого кола людей. Оренда предметів розкоші має і 

свої обмеження (попередній запис, членство в клубі, рекомендації постійних 

клієнтів), проте це більшою мірою притаманно традиційним продажам. У 

ситуації кризи та у посткризові часи Інтернет-продажі набувають особливої 

популярності, що стимулювало збільшення торгівлі вінтажними товарами 

люкс. Так, портал eBay, сайти типу Portero.com продають автентичні лакшері-

предмети зі знижкою від першої ціни у 80%. 
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Отже, Інтернет відкриває нові можливості та надає нові перспективи для 

реалізації маркетингових стратегій просування товарів, які можливо 

використати за умови уважного вивчення принципів та закономірностей його 

функціонування. Сьогодні почали масово з’являтися провайдери та студії 

дизайну, що спеціалізуються на реалізації стратегій Інтернет-маркетингу. Разом 

із цим, вони також не застраховані від провалів. Причинами неефективного 

використання можливостей Інтернет можуть стати як неправильне 

формулювання завдань, брак цілеспрямованої та планомірної роботи з Інтернет 

або веб-сайтом, так і елементарна відсутність професіоналів і фахівців у даній 

галузі. 

Отже, можемо однозначно констатувати, що ринок продаж через Інтернет 

буде зростати, а таким чином, будуть зростати як обсяги продаж та витрат на 

рекламу в мережі, збільшуватись кількість Інтернет-проектів, технологічних та 

технічних можливостей, так само зростатиме й конкуренція серед провайдерів, 

що у підсумку має привести до зниження цін на їхні послуги.  

Сьогодні online-продажі у світі становлять 3 % від загальних продаж, а за 

прогнозами комерційного банку Goldman до 2025-го року в секторі online-

продаж відбудеться зосередження 15% виручки [188]. Що стосується розвитку 

люксового ринку, то досвід останніх десяти років діяльності таких 

загальновідомих брендів як Lоuis Vuitton та Hermes доводить можливість 

успішного поєднання класичних традицій маркетингового просування 

люксових товарів із новітніми можливостями Інтернет-технологій та продаж.  

Криза, що почалася восени 2008 року, змінила думки експертів та 

практиків ринку щодо стійкості люксового сегменту до економічних потрясінь. 

Відомі люксові бренди і компанії були вимушені знизити рівень продаж, навіть 

ліквідувати найбільш збиткові підрозділи. Стимулом до переосмислення 

сформованих традицій просування люксових товарів та збільшення продажів 

також став бурхливий технологічний розвиток, який підштовхнув компанії 

люксових брендів шукати нові стратегії у побудові взаємин зі споживачами.  
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Змінився і сам споживач лакшері-брендів. Він став менш емоційним і 

спонтанним, все більше віддаючи перевагу раціональності та функціональності. 

При цьому важливим залишається наявність індивідуального підходу та 

швидкої реакції на його побажання. Частково задовольнити ці потреби 

споживача люксових товарів стає можливим завдяки розвитку онлайн-продаж, 

як найбільш сучасному способу та невід’ємному атрибуту комунікації, 

частково, завдяки іншим особистісно-орієнтованим комунікативним рішенням, 

які все частіше використовуються при розробці маркетингових стратегій 

розвитку люксового ринку. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Другий розділ дисертаційної роботи було присвячено двом ключовим 

цілям. По-перше, дослідити специфіку комунікаційного інструментарію в 

просуванні люксових брендів загалом, по-друге, виявити особливості 

використання традиційних та інноваційних каналів комунікації в лакшері-

брендингу.  

Просування люксових брендів неможливе без технологічного 

забезпечення, тобто без ретельно підібраних комунікаційних технологій. 

Комунікація як спосіб розгортання спільноти сьогодні має бути не лише 

засобом маніпуляції або впливу. Це органічний спосіб обміну думками, 

емоціями та досвідом через діалог. Комунікаційні технології, використовувані 

при поширенні люксових брендів, не можуть збігатися з комбінацією заходів, 

використовуваних у масовому маркетингу. Стратегія люксових брендів має 

враховувати історичні, культурологічні, фінансові, соціально-політичні умови 

окремого національного люксового сегмента ринку, з одного боку, а з іншого, – 

світові актуальні тренди. Сьогодні є беззаперечною видозміна споживача 

люксових брендів: цільова аудиторія значно зросла за рахунок міленіалів, 

молодого покоління (25–34 роки), які заробляють на діджитал, відтак хочуть 

бачити його елементи й у люксовій продукції. Окрім цього, змінюються акцент 
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між престижністю та функціональністю. На перше місце виходить пряма 

комунікація. 

Просування будь-яких товарів неможливе без чітко продуманої стратегії, 

що має враховувати декілька основних завдань, а саме: створення позитивного 

іміджу; забезпечення лідируючої позиції в конкурентних умовах; розширення 

впливу в межах цільової аудиторії. Товари класу люкс потребують її не менше, 

враховуючи те, що люксовий бренд – максимально персоніфікований продукт з 

якістю та унікальністю, відсутній у масовій рекламі та орієнтований на 

суспільну еліту. Провідну роль у просуванні люксових брендів продовжують 

відігравати традиційні ЗМІ. Проте існують більш і менш дієві засоби, пов’язані 

з особливою природою лакшері ринку. Переважають апеляції до фахових 

видань, спонсорської реклами тематичних проектів на ТБ, а радіо формат і 

традиційна масова реклама демонструють слабку дієвість.  

У ході дослідження ми виявили декілька актуальних тенденцій люксового 

ринку, загальних для світового масштабу, адже спричинені вони, насамперед, 

глобальними інформатизацією та комп’ютеризацією, а також економічною 

кризою, що охопила більшість країн 2008 року. Перша тенденція пов’язана зі 

зміною портрета представника цільової аудиторії люксових брендів: сьогодні в 

ній дедалі менше аристократів крові й бізнес-еліти та дедалі більше молодих 

фахівців із високою заробітною платнею, які володіють високим рівнем знань, 

умінь і постійно вдосконалюються, підвищуючи власні професійні та розумові 

здібності. Ця категорія людей мислить оперативно й економічно виважено, 

прагне люксових брендів, але хоче отримувати інформацію швидко та легко й 

так само купувати лакшері-продукцію. Другий тренд стосується наслідків 

світової економічної кризи, яка поставила під питання стійкість люксових 

брендів перед економічними потрясіннями: зниження рівня продажів, 

ліквідація збиткових підрозділів багатьох люксових брендів.  Покупець лакшері 

став менш емоційним і спонтанним, а в його рішеннях більше стриманості та 

раціональності. Він дедалі частіше прагне персоналізації, індивідуального 

підходу, швидкого виконання його побажань.  
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Урахування цих тенденцій вимагає від виробника люксових товарів 

розробки нової удосконаленої стратегії, актуальних комунікаційних інтеракцій. 

І хоча Інтернет-ресурси як канали продажу поки що більше дискредитують 

себе, адже нівелюють унікальність та елітарність люксового бренду, вони 

виявляються дієвими для поширення інформації, швидкої реакції на запити 

споживачів, часткової реклами тощо. Саме тому ми вбачаємо майбутнє 

люксового брендингу в поєднанні традиційних каналів комунікації та 

використання соціальних мереж і соціальних сервісів із поступовим 

перенесенням акценту на значущість останніх. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ТРЕНДИ В ПРОСУВАННІ ЛАКШЕРІ-

БРЕНДІВ 

3.1.     Вплив світової фінансової кризи на динаміку просування лакшері- 

брендів 

 

Нині можна сміливо говорити про те, що світова криза 2008 року була 

глобальною, а її наслідки − стан глибокого розладу фінансової системи, який 

призводить до руйнування банківської системи, девальвації національної 

валюти, інфляції, росту безробіття, кризи ліквідності, обвалів на фондових 

ринках, зниження рівня споживання тощо, – торкнулися більшості країн. 

Зважаючи на теперішню ситуацію в Україні, при дослідженні luxury-брендів 

неможливо ігнорувати кризовий контекст, і саме цим зумовлена актуальність 

нашого матеріалу [89, 36]. 

Мета даного підрозділу полягає в дослідженні питання впливу світової 

економічної кризи на такий сегмент ринку, як товари класу люкс. Мета 

реалізується з допомогою таких завдань: 

– сформулювати визначення, що саме становить світова фінансова криза і 

який вплив вона має на споживачів надкоштовних товарів;  

– встановити, що є посередником між унікальністю, матеріалізмом і 

соціальною групою, які розглядаються як три основні мотиватори розкішних 

покупок;  

– виявити та здійснити аналіз ефективних методів просування лакшері-

брендів на ринку в період кризи.  

Під впливом всесвітнього економічного спаду доходи ринку лакшері 

зменшилися на 8 % у 2009 році порівняно з 2008 роком  

Таблица 3.1. Світовий ринок розкоші 2006-2009 – обсяг (млрд. євро) и 

темпи зростання (%) 

 2006 2007 2008 2009 

Млрд.євро 160 170 167 153 

Прирост +9% +6% -2% -8% 
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За даними Bain & Company[200]. 

Чому фінансова криза все ж таки вплинула на ринок надкоштовних товарів 

у деяких країнах, незважаючи на відносну «захищеність» таких товарів від 

криз? Щоб розуміти цю ситуацію, необхідно з’ясувати, чому споживачі 

купують предмети розкоші, що спонукає до покупок товарів класу люкс, і як 

споживачі таких товарів змінюють свою закупівельну поведінку на ринку 

розкоші впродовж фінансової кризи [43]. 

Світові виробники елітних товарів попереджають, що незабаром істотно 

підвищать ціни. Основні причини − волатильність валютного ринку та зміна 

споживацьких настроїв. 

Як зазначають експерти ринку: «У люксових брендів потужна цінова 

політика. Якщо ви збільшуєте ціни, значить, захищаєте свою виручку від 

несприятливої ситуації на Forex та від зміни попиту. Все це допомагає 

нарощувати міць» [53]. 

Водночас, бізнесу доводиться балансувати між бажанням збільшити 

виручку та проблемою втрати клієнтів, які можуть зацікавитися конкуруючою 

продукцією. 

Найбільш агресивно в останні роки підвищували ціни такі гравці ринку, як 

Hermes і Louis Vuitton, Richemont і Gucci. Вартість елітарних сумок в останні 

роки зростала в середньому на 6 %, коштовності подорожчали на 4,5 %. 

Експерт-стиліст компанії Conlumino Ануш Кутіган розповіла CNBC, що 

зростання вартості брендів знову ж таки підкреслює їхню ексклюзивність [53]. 

Для подальшого розвитку теми вважаємо за необхідне дослідити 

проблемний фон, властивий ринку розкошів. 

За оцінкою експертів, глобальний ринок предметів розкошів коштував 

близько 86 млрд доларів США вже в 1990 році. За наступними підрахунками 

обсяг ринку товарів розкошів в 2005 році склав 146 млрд євро, що на 9 % вище 

від показників попереднього року [200]. 

Нинішня глобальна фінансова нестабільність відчутно вплинула на ринок 

розкошів та змінила поведінку споживачів, яка, безперечно, зазнає впливу з 

боку різних обставин придбання дорогих покупок у період фінансової кризи. 
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Зокрема, покупці здійснюють вибір ретельніше − обираючи продукт, вони 

розглядають свої потреби докладніше. 

Такі обставини, на нашу думку, важливі для компаній, які мають бути в 

змозі успішно конкурувати на ринку розкоші під час економічних спадів. 

Необхідно виробити конкретніше та глибше розуміння основних рушійних 

факторів здійснення покупки класу люкс і як ці фактори піддаються впливу 

економічної кризи, яка, своєю чергою, призводить до остаточних змін у 

споживанні предметів розкоші. 

Дослідники припускають, що рідкісність та обмеженість є основою 

бажання споживача продукції класу люкс, а також, відповідно, перевагою 

бренду [121, 265-267], позначаючи це терміном «матеріалізм». Під 

матеріалізмом за таких умов розуміють значення, якого споживач надає 

предмету володіння, яке, своєю чергою, є найбільшим джерелом задоволення 

[121, 264]. 

Щодо лакшері-товару це означає, що придбання певних люксових товарів 

додає власнику престижу, в той час, як цей індивід, скоріше за все, буде 

нехтувати  будь-якою функціональною доцільністю нової речі. 

Для того, щоб вижити в лакшері-сегменті та підтримувати великі 

очікування споживачів, підприємствам необхідно адаптувати конкретні 

стратегії своєї поведінки на ринку відповідно до різних мотиваційних тенденцій 

покупців на ринку розкоші. Саме тому ми вважаємо доцільним дослідити вплив  

глобального економічного спаду на зацікавленість у люкс-товарах, аналізуючи 

вплив економічної нестабільності на  медіатори, які допомагають спеціалістам 

винаходити ефективні маркетингові стратегії та розробляти нові ідеї щодо того, 

як все ж таки стимулювати витрати під час «галузевих хитань». 

На нашу думку, доречно провести сегментацію споживачів розкоші [89, 

37]. 

По-перше, понад половина споживачів надкоштовних брендів мають 

закордонну освіту, часто проживають або працюють за кордоном. Вони 

постійно знаходяться під впливом космополітичних тенденцій і відповідного 
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способу життя. Ці люди розуміються на розкошах, вони купують лакшері-

товари регулярно й часто.  

Численні дослідження також показують [31; 62; 71], що, водночас, 

відбувається формування нового прошарку багатого класу, який складається 

переважно з представників середнього класу, які також стають прихильниками 

розкоші та роблять значний внесок у споживання люксових товарів. Серед 

знавців надкоштовних брендів у цьому сегменті переважають молоді люди, які 

схильні скоріше витрачати, аніж заощаджувати.  

Спеціалісти стверджують [202, 460-465], що споживачі розкоші діляться на 

дві групи: «новачки» або «неофіти» та «постійні споживачі розкоші». 

«Новачки» є споживачами з нижчою релевантністю. Вони більш поверхові 

та схильні вірити в те, що персона, яка володіє розкішшю, автоматично 

сприймається як людина успішна. До того ж, це говорить про те, що цей індивід 

є успішним насправді. Їхня найперша потреба − продемонструвати власний 

достаток, власні гроші та диференціювати себе самих від загальної маси. 

Найчастіше вказаними індивідами будуть купуватися такі марки та продукти, 

які є загальновідомими, популярними та всюди впізнаваними.  

На відміну від першого типу, другий тип покупців надкоштовних речей, 

тобто «постійні споживачі розкоші» − люди з високою спорідненістю з 

лакшері.  Це означає, що вони багаті, успішні та досвідчені користувачі 

брендів. Розкіш для них − не відкрита демонстрація, а єдиний можливий спосіб 

життя. Проте, навіть ця група в наші часи починає звертати увагу на так звані 

«спеціальні пропозиції». 

Для подальшого наукового пошуку вважаємо доречним розглянути 

основні мотиваційні чинники, які керують споживачем лакшері-продуктів. 

Результати опитування, проведеного серед 1800 персон надвисокого 

достатку з усього світу можуть допомогти нам з’ясувати основні рушійні сили 

поведінки таких специфічних покупців (за основу береться дослідження таких   

вчених, як Дж. Вікерс та Ф. Ренан) [202]. 
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Серед опитаних деякі вважають, що лакшері-продукція повинна бути 

рідкісною і випускатися в максимально обмеженій кількості. Близько 26 % 

володарів лакшері повністю згодні з тезою про те, що коли йдеться про 

надкоштовні товари, то фактором є почуття щастя і задоволення, а не тільки 

матеріальний аспект. 

Наостанок, респонденти схильні стверджувати: що рішення про придбання 

речі аномально високої вартості та рідкісності пов’язане з впливом їхніх сімей, 

друзів і членів їхньої соціальної групи. Вони визнають − предмети розкоші 

купуються, щоб ширше продемонструвати індивідуальність власника та 

символізують їхню соціальну ідентичність у межах громади або суспільства в 

цілому [202, 470]. 

Варто також стисло пригадати особливі соціальні феномени, що 

спонукають до здійснення надкоштовної покупки [161, 187]: 

− ефект приєднання до більшості. Споживач залежить від думки інших 

споживачів, і ця залежність пряма. Тому під ефектом приєднання до більшості 

розуміється ефект збільшення попиту, пов’язаний із тим, що індивід, 

керуючись загальноприйнятими нормами, купує той же самий товар, який 

купують інші; 

− ефект сноба. За таких умов в особи домінує прагнення виділитися з 

натовпу. І тут окремий споживач залежить від вибору інших, але ця залежність 

зворотна. Тому під ефектом сноба розуміється ефект зміни попиту через те, що 

інші люди обирають цей товар; 

− ефект Веблена. Феномен, коли товари або послуги використовуються не 

за прямим призначенням, а для того, щоб справити незабутнє враження. Ціна 

товару за таких умов формується з двох складників: реальної і престижної. 

Тому під ефектом Веблена розуміють ефект збільшення споживацького попиту, 

пов’язаний із тим, що товар має вищу ціну.  

Мотиваційні фактори, що призводять до здійснення розкішних покупок, 

мають сприйматись факторами, залежними від функціональних потреб, 

особистісних аспектів і соціальної спрямованості. Таким чином, унікальність, 



114 
 

матеріалізм і вплив соціальної групи можуть бути визначені як три основні 

мотиватори до здійснення покупки товару класу люкс. 

Вважаємо за необхідне докладніше зупинитися на цих трьох аспектах. 

Унікальність походження товару є функціональною силою. Вона активно 

впливає на особисте й емоційне прагнення людини купувати предмети розкоші. 

Дослідження показують, що продукти, доступні в обмеженій кількості, 

стимулюють  бажання придбати конкретний бренд [180].  

Крім того, ексклюзивність товарів має більш значний вплив на попит, коли 

товар сприймається як рідкісний і дорогий. Ці аргументи, на думку психологів, 

вказують, що унікальність продукту лакшері сприяє бажанню особи 

демонструвати свої особливості. Отже, чим малодоступніший люкс-товар, тим 

вищий щабель він займає для можливого покупця в ієрархії його бажань і 

потреб.  

На основі наведеної вище інформації можемо зробити висновок, що 

продукти розкоші повинні бути диференційовані споживачем як ексклюзивні; 

це є можливим тільки за умови, якщо товар або послуга не є легкодоступними і 

випускаються в дуже обмеженій кількості. За інших умов – продукт або 

послуга не вважається предметом розкоші. 

Більша частка так званих «новачків» на ринку лакшері − це споживачі-

сноби, які готові купувати предмети розкоші тільки через їхню високу ціну та 

ще й тому, що такі речі дають їм змогу відчувати себе особливими, вищими за 

інших. До того ж, такі «новачки» спеціально уникають покупки того чи іншого 

продукту за умови, що він споживається загальною масою людей [168]. 

Адже рідкісні продукти надають поваги та престижу, а відповідно не 

можуть бути популярними серед тих прошарків населення, яких «новачки» 

вважають менш заможними та гіршими від себе. З боку соціального аспекту, 

споживачі купують унікальний предмет класу лакшері тому, що вони думають, 

що це може диференціювати їх від інших людей. Крім того, вважається, що 

саме за таких умов споживачі сприймають продукт як унікальний, єдиний у 
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своєму роді і, до того ж,  дорогий, а це, своєю чергою, має великий позитивний 

вплив на попит. 

Матеріалізм має велике значення в дослідженні питання впливу світової 

економічної кризи на ринок лакшері. Споживачі завжди вимірюють свій успіх і 

свій соціальний статус володінням певними матеріальними придбаннями. 

Матеріалісти вважають себе успішними тією мірою, у якій вони можуть 

володіти тими цінностями, що допомагають їм завершити необхідний образ 

людини статусної. Таким чином, якщо людина досягає високого рівня 

матеріалізму, цілком імовірно, що такий індивід буде прагнути отримати річ, 

щоб відчути позитивні емоції та наслідки від придбання.  

У вчених існує переконання, що матеріалізм споживачів є також певного 

роду сигналом для громадськості: надбагаті члени суспільства сприймають 

продукти класу люкс як засіб спілкування з іншими для враженням свого 

соціального стану та іміджу [121].  

Інша теорія стверджує, що лакшері товари є так званим «лакмусовим 

папірцем», тобто відображають внутрішній світ власника [183]. 

Соціальна група впливу також грає дуже важливу роль у споживанні 

надкоштовних товарів. 

Аналіз багатьох наукових праць демонструє, що стосунки людини з 

соціальними групами, із якими вона взаємодіє, відчутно впливають на її 

купівельну поведінку. Споживачі, як правило, намагаються підтримувати образ, 

який має відповідати уявленню більшості членів свого соціального прошарку, 

оскільки індивіди, зазвичай, поводяться подібно до правил поведінки тієї 

соціальної громади, до якої вони належать [148]. 

Психологія групи не є лише сумою цінностей, поглядів і переконань, 

властивих кожному її члену, тут не діє принцип поєднання. Групову 

психологію характеризує, передусім, принцип множення, зведення в ступінь 

індивідуальних психологічних категорій, що, своєю чергою, надає груповій 

психології інтенсивності та владності, які набагато перевершують вплив 

індивідуально-психологічний. Групові норми постають перед людиною як 



116 
 

об’єктивний фактор у вигляді заздалегідь встановлених критеріїв оцінки, 

стереотипів, зразків поведінки. 

Поведінка споживача виявляється залежною від різних факторів 

соціального порядку, зокрема, референтних груп та родини, до яких належить 

людина, соціальних ролей і статусів, що їх приміряє на себе індивід у процесі 

взаємодії з різними суспільними чарунками. Референтні групи можуть мати 

безпосередній або опосередкований вплив на взаємини й поведінкові патерни 

особи. У соціології існує традиційний поділ референтних груп на види залежно 

від форми впливу, а саме: групи, які безпосередньо впливають на діяльність 

людини, називають членськими колективами (до таких груп індивід належить і 

перманентно з ними взаємодіє). Колективи даного виду, своєю чергою, можуть 

бути первинними, а інтеракції з ними – мати постійний характер (сім’я, друзі, 

сусіди та колеги). Окрім цього, ці колективи переважно бувають 

неформальними. Проте індивід одночасно є членом і вторинних колективів, які 

за власною природою більш формальні, і контакти з ними відбуваються 

несистемно (соціально-громадські організації, релігійні общини тощо). 

Опиняючись у такому колективі людина несвідомо намагається «вписатися» в 

колектив, а не продемонструвати власну унікальність і запропонувати нові 

«правила гри». Референтні групи впливають на уподобання особи, що, своєю 

чергою, може вплинути на вибір ним конкретних товарів і марок [78, 102-105]. 

Потужним впливом на поведінку споживача наділена його родина, думки 

окремих членів можуть мати більш або менш виразну значущість, але загалом 

сім’я як первинна група визначає ключові соціальні настанови індивіда (смаки, 

уподобання, морально-релігійні зразки тощо). Більш потужним вплив родини 

на поведінку індивіда, в тому числі при здійсненні матеріальних придбань, 

лишається за умов спільного проживання особи з батьками по досягненні 

повноліття. Але й за окремого проживання підсвідомість особи не може 

позбутися повністю соціальних патернів, нав’язаних батьками з дитинства. 

Якщо ж індивід має вже власну родину, вплив батьківської – слабшає. 

Повсякденна купівельна поведінка починає формувати ся з урахуванням 
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звичок і побажань дружини чи чоловіка, а також дітей. Функціонери ринку, 

безперечно, зацікавлені в дослідженні мотиваційних чинників, що визначають 

рішення з приводу придбання товарів і послуг того чи іншого члена сім’ї, адже 

вони можуть бути використані в розробці маркетингових стратегій, 

спрямованих на збільшення ефективності продажів.  

Соціальні ролі індивіда характеризуються плюралізмом. Статус і роль 

особи в кожній із соціальних груп можуть суттєво різнитися. По суті, вони є 

відображенням позитивної або ж негативної оцінки індивіда членами 

конкретної групи. Фахівці з менеджменту та маркетингу добре розуміють 

потенційні можливості перетворення брендів на соціальні символи. Матеріальні 

речі є розпізнавальними маркерами, які демонструють статус та ієрархічну 

приналежність у соціумі окремого споживача. Відмічається пряма залежність 

між цим рівнем і бажанням його продемонструвати (чим заможніший 

споживач, тим більша жага до демонстрації власного статусу). Завжди 

знайдуться особи, які захочуть демонстративно показати свою високу соціальну 

позицію. Навіть без конкретного рекламного посилання, за рахунок самого 

факту існування, «статусний» продукт знайде свого споживача. 

«Якщо споживання неможливо приховати, потрібно зробити так, щоб 

продукт спочатку став критерієм оцінки. Продукт повинен стати 

демонстрованим, і тільки потім йому повинна бути надана відповідна оцінка. 

Якщо споживання продукту неможливо продемонструвати взагалі, то спочатку 

потрібно створити символи демонстрації, після чого навантажувати їх 

потрібними асоціаціями» [95]. 

Рішення про здійснення надкоштовної покупки можна пояснити тим, що 

споживачі прагнуть до схожості з персонами, які поділяють той же спосіб 

життя, обставини, статус, а також мотивації для придбання продуктів розкоші.  

Демонстративне споживання може призвести до того, що особа буде 

купувати продукцію класу люкс винятково для досягнення своїх соціальних 

цілей.  
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Крім того, дослідження вказують на те, що люди схильні довіряти 

міжособистісним джерелам інформації більше, ніж зовнішнім джерелам. Під 

зовнішніми джерелами за таких умов треба розуміти, наприклад, продавця або 

консультанта в магазині предметів розкоші [172].  

Для подальшого дослідження маємо проаналізувати процеси й тенденції, 

які мають вплив на світову економіку в період глобальної фінансової кризи. 

За минулі сім років із початку так званої «економічної турбулентності» 

2008−2009 років, сукупність викликаних нею проблем не втратила своєї 

гостроти й злободенності. Якщо не по глибині, то за масштабами й наслідками 

її можна порівняти лише з Великою депресією 1930-х років. Виникнувши в 

іпотечному сегменті фінансового ринку США, криза швидко поширилася на 

реальний сектор і зросла до планетарних масштабів. У зоні її впливу опинилися 

країни та регіони, які відрізняються за рівнем розвитку продуктивних сил, 

соціальної та політичної орієнтації. Негативні економічні тенденції охопили 

понад 80 % світової економіки (в роки Великої депресії − 92,4 відсотка) [84]. 

Лише окремим країнам вдалося зберегти позитивну, але сповільнену динаміку 

зростання. 

Серед аналітиків, які наприкінці 2007 року заперечували ймовірність 

кризи, сьогодні більшість із них пояснює негативні процеси у світовій 

економіці як наслідки іпотечної кризи в США. На думку неоліберальних 

економістів, нестабільність викликана колективними помилками керівництва 

низки компаній, і остаточно має завершиться, як тільки ситуація у фінансовій 

сфері скрізь стабілізується. 

Про наближення світової економічної кризи свідчив цілий ряд фактів. 

Насамперед, зростання виробництва у «нових промислових країнах» повинне 

було, передусім, обслуговувати споживання в багатих США та ЄС [84]. 

Існує припущення, що сучасним економічним життям керує не ринок і не 

Держплан, а корпорації спекулянтів, які й створили цей штучний світ. Кредит 

та іпотека − це втручання спекулятивних корпорацій у майбутні доходи людей. 
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Тому основний висновок щодо діяльності цих корпорацій такий: вони змогли 

годуватися й розбухати тільки тому, що залізли в наше майбутнє [84]. 

Водночас, пропозиції про націоналізацію корпорацій і банків як форма 

боротьби з кризою оцінюються експертами негативно. На їхню думку, для 

забезпечення економічної ефективності вони повинні залишатися приватними. 

При цьому залишається загадкою, як ринок може керувати економічним 

життям, заснованим на приватних корпораціях, без спекулянтів? 

Оглядач журналу Research (Нью-Йорк) Олексій Байєр у середині 

листопада 2008 року також висловив думку, що після «здування» так званих  

іпотечних, кредитних і сировинних «бульбашок» може відбутися крах ринку 

державних боргових зобов’язань США, наслідком чого буде безконтрольна 

емісія грошової маси в США, що, своєю чергою, викличе глобальну інфляцію в 

усьому світі [7]. 

У 2008 і 2009 роках більшість політиків та економістів прогнозувала 

швидке завершення кризи. Проте були й такі, хто говорив про її 

довготерміновий характер. Зокрема, російський економіст Михайло Хазін 

оцінював тривалість деструктивних процесів у 5–8 років [99]. 

Кеннет Рогофф писав у 2013 році: «У той період часу загальна думка 

полягала, звичайно, в тому, що впевнене “V-подібне” відновлення було не за 

горами... Я вважав інакше, спираючись на дослідження, яке лягло в основу моєї 

книги в співавторстві з Кармен М. Рейнхарт у 2009 році “Цього разу все буде 

по-іншому”. При ретельному вивченні попередніх глибоких фінансових криз 

з’являються причини турбуватися про те, що спад зайнятості буде 

катастрофічно глибоким, а відновлення − неймовірно повільним» [33].  

Світові фінансові інститути регулювання не відреагували на події в останні 

роки адекватними діями, що підтвердило невідповідність їхньої діяльності 

потребам сучасного багатополярного світу. Через відсутність інструментів 

запобігання та мінімізації наслідків кризи, світ зіткнувся з серйозними 

економічними потрясіннями і − як результат − зі зростанням глобальної 

соціальної нестабільності [33].  
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Останнім часом для більшості населення землі умови життя та праці 

погіршуються: пересічній людині дедалі складніше забезпечити себе й родину 

комфортним житлом, якісною освітою, належним медичним обслуговуванням і 

елементарним харчовим кошиком для підтримання організму. Відтак, за умов 

глобалізації світова економіка потребує, по-перше, стабільної й прогнозованої 

міжнародної валютно-фінансової системи, підвалинами якої постають 

підтримання макроекономічної ефективності та фінансової дисципліни як 

держав із розвиненою економікою, так і третіх країн. Світова економічна криза 

стала «лакмусовим папірцем», який авторитетно продемонстрував неготовність 

більшості державних економік, транснаціональних корпорацій, міжнародних 

організацій до такої дисципліни. Сучасний глобальний економічний занепад 

говорить про потребу позбутися традиційних підходів і наполягає на розробці й 

прийнятті спільних міжнародних рішень, покликаних взяти під контроль 

глобалізаційні процеси різного порядку, але насамперед, економічного.   

Порівняно з іншими країнами вплив глобальної кризи на Україну виявився 

значнішим, що пояснюється особливостями інтеграції країни в систему 

міжнародних зв’язків і незавершеністю багатьох інституційних і структурних 

реформ. Україна за рахунок об’єктивних причин володіє обмеженою кількістю 

ресурсів для того, щоб реалізовувати масштабні програми стимулювання 

економічної активності та допомоги банківському сектору [89, 40]. Очевидно, 

що стабілізація та відновлення ситуації в Україні вимагає тривалого часу. При 

цьому дуже складно передбачити, якою буде економіка України після спаду. 

Дослідники, які аналізують глобальний вплив фінансової кризи на ринок 

розкоші підтверджують зниження витрат на товари класу люкс серед 

відповідного прошарку населення. Дослідження періоду початку світової 

економічної нестабільності показали зниження продажів у лакшері-сегменті на 

2 % у 2008 році (порівняно з попереднім роком). Уже в той період аналітики 

прогнозували зниження, що у 2009 році буде становити близько 8 % [25].  
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Падіння попиту в цей період навіть дещо перевищило очікування, але 

порівняно з процесами, які відбувалися в інших сегментах ринку, такі 

деструктивні тенденції видаються, скоріше, незначними. 

Але найважливішим щодо аналізу впливу економічного спаду є те, що він 

спровокував зміни деяких аспектів споживацької поведінки в рамках певних 

соціальних груп більше, ніж у рамках інших соціальних груп. Передусім, стало 

очевидно, що бідні стають дедалі біднішими, а багаті стають тільки багатшими. 

Це означає, що особи з низьким рівнем доходів, із меншою впевненістю в 

безпеці та надійності власних робочих місць, а також, відповідно, з меншим 

прибутком, змінили свою поведінку більш різко, ніж більш заможні. На відміну 

від менш забезпечених, багатій не потерпає від «економічного болю» так 

сильно [82, с. 106]. 

Крім того, дослідження показують, що ринок розкоші, як правило, є 

відносно стабільнішим порівняно з іншими сегментами ринку. Причиною цього 

є стабільний рівень споживацької довіри [165; 166]. 

Але все ж таки лакшері-бренди змінюють свою поведінку, як показує 

дослідження Bain & Company. Це пояснюється, по-перше, появою нового 

способу збуту товарів − інтернет-торгівлі. Дедалі більше замовлень тепер 

робиться в онлайн-магазинах, дедалі менше клієнтів ходять у торгові центри. 

Бутики, навпаки, стають дедалі популярнішими. Старі та шановані марки 

змушені змінювати маркетингові стратегії, якщо хочуть успішно вести бізнес. 

«Нові, молоді фірми складають їм конкуренцію», − говорить Йозеф Мінг [120]. 

У 2010 році товарообіг компаній, які спеціалізуються на предметах 

розкоші, досяг нового рекорду, склавши 172 млрд євро. Такому зростанню 

сприяв економічний бум у Китаї, Бразилії та Росії − серед громадян цих країн 

попит на продукцію класу люкс постійно зростає. Світові виробники дорогих 

марок годинників, прикрас та інших предметів сегмента лакшері поступово 

оговтуються від наслідків фінансової та економічної кризи [120]. 
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«Сталося блискуче повернення предметів розкоші на ринок, проте їх 

виробникам необхідно орієнтуватися на тенденції нового часу та зміни смаків 

покупців», − вважає експерт у галузі товарів класу люкс Рудольф Прітцл [110]. 

Велику роль у цьому відіграє взаємозв’язок між продукцією певних марок 

і віком їх поціновувачів. «Любителі дорогих товарів у Китаї сьогодні, 

наприклад, на 20–25 років молодші від покупців на Заході», − пояснює Прінцл. 

Не варто також забувати й про те, що далеко не останню роль у звичках осіб, 

які віддають перевагу лакшері-брендам, зіграли онлайн-магазини [35]. 

Незважаючи на фінансову нестабільність і слабку кон’юнктуру, предмети 

розкоші не втрачають покупця. Причому товари преміум- та люкс-класу дедалі 

більше користуються попитом у країнах з перехідною економікою [167]. 

Аналітична компанія Bain & Company спільно з об’єднанням італійських 

виробників товарів вищого сегменту Fondazione Altagamma досліджує ринок і 

спостерігає за розвитком 230 провідних світових виробників надкоштовних 

речей. Згідно з результатами дослідження, цей сектор економіки став 

невід’ємною частиною глобального ринку, тобто дорогі годинники, 

дизайнерські прикраси або шикарні туфлі знаходять свого покупця не тільки в 

найбагатших регіонах світу. Близько 50 % виручки забезпечують клієнти з Азії  

[120]. 

Якщо говорити саме про рівні продажів, то найвищі результати про-

демонстрував знову ж таки Китай, громадяни якого збільшили суми покупок 

люксових товарів на 30 % (до 9,2 млрд євро). У США цей показник виріс на 

16 % (обсяг склав 48,1 млрд євро), а в Європі − на 4–7 %. Росія зайняла 

четверте місце по росту ринку (9 %) і дев’яте за обсягом покупок (4,8 млрд 

євро) [200]. 

Найбільшою популярністю користувалися аксесуари (сумки, рукавички), а 

також суперпреміальні товари. Серед них збільшення прибутків склало 17 і  

21 % відповідно. Найповільніше стабілізувалася сфера косметики та парфумерії 

(4 %). Дуже швидко зріс обсяг продажів модних будинків − наприклад, холдинг 

Moet Hennessy Louis Vuitton заробив за 2010 рік 20,3 млрд євро при зростанні 



123 
 

річного обсягу продажів на 19 %. Вища динаміка до 2010 року спостерігалась 

тільки у 2000 році, коли темпи розвитку досягли 18 % (обсяг продажів – 

129 млрд євро). Останній рекорд за сумою покупок був досягнений у 2007 році, 

коли ця цифра сягнула 170 млрд євро [120; 200]. 

У 2012 році виручка від продажу брендових товарів у всьому світі 

перевищила 200 млрд євро. Це майже на 7 % більше ніж у попередньому році. 

«Така тенденція збережеться приблизно до 2015 року», − сказав в інтерв’ю DW 

Йозеф Мінг, експерт у галузі дослідження феномену споживання [164]. 

Варто зазначити, що прогнози експертів щодо 2014 року справдилися −  

обсяг ринку надкоштовних продуктів у всьому світі збільшився до 220 млрд 

євро. 

Інфляція предметів розкошів і дорогих послуг за останній рік різко 

зменшилася, повідомляє газета The Financial Times. Як показав індекс Stonehage 

Affluent Luxury Living,  щодо товарів, які входять до переліку найбільш дорогих 

(ікра, сигари, шампанське, ювелірні вироби, годинники, автомобілі, твори 

мистецтва і навіть поні для гри в поло) інфляція в річному обчисленні 

зменшилася майже вдвічі, склавши 3,3 %. Для порівняння у 2006–2007 роках її 

рівень був 6 %. Тепер темпи зростання цін майже такі ж, як у середньому по 

Великобританії − 3,8 % [120]. 

Варто зазначити, що мотивації споживачів, їхні цінності та взаємини в 

період економічної кризи змінюються. Було помічено, що індивіди свідомо 

приділяють більшу увагу причині покупки для подальшого придбання 

продукту. Фактор унікальності в умовах економічної нестабільності й досі має 

вплив на рішення споживача про придбання надкоштовного товару. 

Важливим є те, що під впливом негативних тенденцій у фінансовій і 

соціальній сферах, люди приділяють більшу увагу функціональності товарів, а 

точніше таким факторам, як якість і зручність. Покупці приймають рішення про 

покупку більш обережно, вони починають звертати увагу на дешевші товари та 

їхній функціональний аспект. Це робиться скоріше  з метою пошуку кращої та 

вигіднішої ціни, аніж унікальності. Хоча варто зазначити, існує невелика група 
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осіб, які все ще користуються лакшері-товарами та продовжують купувати 

предмети розкоші, щоб виділитися із загальної маси, продемонструвати свій 

винятковий смак і відрізнятися від оточуючих. Саме такі люди підтримують 

попит на товари класу люкс під час кризи. Більшість «новачків» у світі розкоші 

−  тих людей, які переслідують ексклюзивні продукти, недосяжні для більшості, 

значною мірою постраждали від економічного спаду. Тоді, як «постійні 

споживачі розкошів» такого впливу майже не зазнали. 

Для подальшого дослідження вважаємо необхідним розглянути фактор 

матеріалізму в умовах економічної кризи. 

Матеріалізм визначається як прагнення споживача до здійснення покупки, 

як бажання щастя та успіху. Це, своєю чергою, робить цікавішим аналіз  більш 

глибоких відносин між предметами розкоші та потенційною обізнаністю 

покупців. Глобальна фінансова депресія глибше вплинула саме на споживачів 

більш матеріалістичних. Вони стали обережнішими тоді, коли потрібно 

витрачати гроші, знизили свою активність на ринку. До того ж, у цьому 

прошарку спостерігається зниження популярності лакшері-брендів [150]. 

На інших індивідів психологічно впливає невизначеність і розчарування, 

що значною мірою означає зниження рівня щастя. The World Wealth Report за 

2014 рік показує, що тільки близько 20 % багатіїв стверджують, що вони не 

дуже залежать від світової фінансової кризи. Але такі персони мають високу 

толерантність до товарів розкоші, відчувають їхню необхідність, а тому готові 

витрачати гроші. Дані свідчать про те, що тільки ці надзаможні споживачі 

продовжують купувати лакшері-товари, хоча навіть вони стали більш 

чутливими до ціни [193]. 

Вважаємо доцільним розглянути також фактор соціальної групи впливу в 

умовах економічної кризи. З одного боку, споживання продуктів класу люкс 

останнім часом зазнало значних змін. Хоча ціна часто розглядається як основа 

поняття лакшері-бренду, вибір на користь предметів розкоші, як і раніше, 

залишається дуже індивідуальним за рахунок сприйняття інших матеріальних і 

нематеріальних характеристик товарів, а також зростання соціального статусу. 
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Демонстративне споживання та очевидна демонстрація багатства в нинішні 

часи дедалі частіше вважаються недоречними та неприйнятними у соціальній 

групі. З іншого боку, економічна криза стимулює спілкування з рідними, 

друзями та соціальними групами, до яких належить індивід, що, своєю чергою 

полегшує негативне відчуття від загальної ситуації. Таким чином збільшуються 

потоки передачі інформації, вплив отриманої інформації стає більш 

ефективним поміж членів соціальної групи.  

Таким чином, можна зробити висновок, що за умови важкого соціально-

економічного становища в період фінансової нестабільності, поціновувачі 

товарів розкоші потребують більш реалістичної та достовірної інформації, 

джерелом якої буде, насамперед, соціальна група. За допомогою спілкування 

споживачі почуваються безпечно, коли йдеться про надкоштовні бренди. 

Усе ж таки, враховуючи зміни в поведінці покупця, виробники продуктів 

сегмента лакшері також змушені були змінити себе протягом перехідного 

періоду. Дивно, проте багато хто з найсильніших виробників коштовних 

товарів  обрали різко протилежні стратегії, показуючи, що індустрія розкоші −  

неоднорідна й постійно розвивається [35]. 

Деякі бренди зреагували досить класично й очікувано, пропагуючи 

скорочення витрат. Стратегією було зменшення кількості й обсягу колекцій, 

раціоналізації витрат на засоби масової інформації. Інші почали 

використовувати кризу як можливість розширитись географічно. Prada, 

наприклад, провели свій найбільш агресивний інвестиційний план із метою 

розширення дистриб’юторської мережі саме у 2008–2009 роках. Деякі бренди 

вирішили протистояти економічній турбулентності просто не змінюючись, 

залишаючись вірними своїй розкішній спадщині [35]. 

Можна зробити висновок, що зростання бренду є дуже індивідуальним і  

залежить від здатності керівництва компанії розуміти масштаби потенційних 

клієнтів, корегуючи свою поведінку на ринку. 

У цілому, статистика щодо собівартості компаній, які випускають 

продукцію класу люкс, виглядає також досить позитивно [124]. Це зумовлено 
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тим, що покупець надкоштовних брендів сам не потерпає від кризи так, як інші 

прошарки населення. 

У рейтингу Best Global Brands за 2014 рік [124], опублікованому 

аналітичною компанією Interbrand, модний дім Louis Vuitton увосьме був 

визнаний кращим в індустрії моди. За оцінками експертів, вартість його за рік 

зросла на 6 % і склала 24,8 млн доларів. На другому місці в списку найбільш 

розкішних брендів розташувався Gucci, оцінений в 10,1 млрд доларів, на 

третьому − Hermès, вартістю в 7,6 млрд доларів. Протягом року торговельна 

марка Gucci «подорожчала» на 7 %, а французький Hermès − на 23 %. У 

рейтингу ста найдорожчих брендів світу, який у цілому охопив 7 торгових 

марок класу люкс, Louis Vuitton знаходиться на 17 місці, Gucci − на 38, Hermès 

− на 54. Найбільше зростання вартості зафіксовано в Prada − близько 30 % 

[124]. Ці дані наводять на думку про те, що навіть багаті відчули на собі 

уповільнення економічного зростання, але, водночас, можна зробити висновки, 

що ринок повільно стабілізується.  

Можна стверджувати, що, незважаючи на очевидно негативний вплив 

фінансової кризи на споживачів надкоштовних товарів, ситуація є значно 

складнішою та, на подив, оптимістичнішою.  

Вплив фінансової кризи на три вищезазначені мотиваційні фактори грає в 

цьому питанні дуже важливу роль [89, 60]. Глобальна економічна депресія  

негативно впливає на фактори унікальності та матеріалізму, але, на противагу, 

істотно підвищує значення фактора соціальної групи, що, своєю чергою 

призводить до позитивних тенденцій у статистиці придбання предметів 

розкоші. 

Постає питання, яку лінію поведінки мають обрати маркетологи, 

спеціалісти з PR і представники рекламного бізнесу, щоб підтримати такий 

сегмент ринку як лакшері та зміцнити його тенденцію до зростання? 

На основі проведеного аналізу поведінки покупців можемо стверджувати, 

що «постійні споживачі розкоші» за своїми особистими характеристиками  є 

більш зрілими та вдумливими, вони приділяють більше уваги функціональному 
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аспекту в цілому. На відміну від таких індивідів, «новачки», скоріше за все, 

будуть віддавати свої преференції дизайну, престижності, відомості бренду. 

Таким чином, якщо виробник лакшері планує «вижити» під час кризи та не 

втратити підтримку своїх клієнтів, він повинен розглянути спосіб, як показати 

та підкреслити якість–функціональність продукції та дизайн–майстерність 

одночасно. Вважаємо, що за рахунок домінації таких факторів впливу, 

рівновага на ринку розкоші зберігається, а продажі залишаються відносно 

стабільними. 

При цьому варто зазначити, що в реаліях нестабільної економічної ситуації 

всю увагу необхідно приділяти поведінці індивідів у своїх соціальних групах і 

розповсюджувати інформацію про товари саме там, тобто проводити 

інформаційно-розважальні заходи, презентації, покази тощо. Проте, за рахунок 

домінації інших факторів впливу, рівновага на ринку розкоші зберігається, а 

продажі залишаються відносно стабільними. 

 

3.2. Актуальні стратегії та тренди просування європейських лакшері-

брендів 

 

Стратегії просування люксових брендів можуть варіюватися залежно від 

багатьох чинників: конкретної групи люксових товарів; фінансово-економічної 

ситуації в певній країні та у світі загалом; завдань окремого брендингу; рівня 

конкуренції у якомусь підсегменті люксового ринку; мотиваційних факторів 

вибору споживачів тощо [92]. Результати дослідження цих чинників 

визначають маркетингові та комунікаційні тренди. Розглянемо спочатку 

сучасні маркетингові тренди європейських лакшері-брендів. 

Перший загальний тренд полягає у швидкому відновленні після кризи. 

Фактично за два роки після початку стагнаційних процесів люксовий ринок 

вийшов із негативних показників до плюсових. Насамперед, це пояснюється 

більш стабільною суттю ринку розкошів як такого (через кризу біднішали бідні, 

заможні переважно лишилися при своїх статках і лише деякий час більш 

виважено ставилися до питання придбання надкоштовних об’єктів). Окрім того, 
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криза не завадила формуванню нового типу споживачів люксових брендів так 

званих міленіалів (новачків), які віддають більшу перевагу функціональності й 

унікальності речі та сповнені бажання продемонструвати свою приналежність 

до соціальної групи надзаможних. Тимчасово «вибули з гри» покупці, які зрідка 

купували люксові товари, але для цього їм треба було заощаджувати, але через 

це загальна картина на люксовому ринку не змінилася. 

Друга спільна риса – орієнтація на країни Сходу ключових виробників 

люксу: активне розширення ринку збуту за рахунок експорту до країн Азії 

(Китай, Тайвань, Сингапур, Південна Корея). Китай споживає сьогодні близько 

30 % світового люксу, окрім того, на частку мешканців Піднебесної припадає 

близько 50 % придбань на території континентальної Європи. Також 

активізується африканський вектор збуту, але на локальних люксових ринках 

(без експорту через високі ризики). Підтвердженням є залучення багатьма 

європейськими люксовими брендами моделей для показів і зйомок афро-

американської зовнішності.  

Третя тенденція – позитивна динаміка європейських люксових ринків, 

збільшення торговельних площ модних будинків, організація нових точок 

ритейлу в популярних районах міст серед бутик-туристів. Про це свідчить 

бурхливе зростання цін на оренду чи купівлю нерухомості в центрі. Найбільше 

це стосується Лондона та Парижа як класичних столиць моди.   

Четверта тенденція – зменшення кількості локальних покупців люксових 

брендів через наслідки кризи (купівельні спроможності знизилися) на 

противагу збільшенню іноземних клієнтів, для яких купівля тієї чи іншої речі в 

традиційному будинку моди вважається ще одним показником їхньої 

елітарності (зростання економіки Китаю, яке не припинялося навіть за світової 

кризи). 

Проаналізовані вище тенденції є маркетинговими трендами. Щодо 

комунікаційного боку актуальних стратегій лакшері-брендів можемо зазначити 

таке. Комунікація між виробниками люксу та споживачами останнього 

відбувається, насамперед, за рахунок реклами та зв’язків із громадськістю. 
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Проте перевага належить PR. Обидва види комунікації послуговуються 

однаковими каналами: друковані профільні ЗМІ, Інтернет і телебачення. Проте 

зв’язки з громадськістю виявляються більш продуктивними в просуванні 

люксових брендів, тому що спираються на пабліситі. Пабліситі (англ. рublicity – 

публічність) – один із напрямів PR, метою якого є формування в цільових 

аудиторій впізнаваності публічної компанії, продукту або бренду. Пабліситі 

забезпечує не тільки популярність компанії чи бренду, а й лояльність 

споживачів, престиж і довіру до неї цільової аудиторії, чого не завжди можна 

домогтися засобами реклами.  

На відміну від реклами, пабліситі для споживача має більш об’єктивний 

характер, адже створюється третьою стороною – журналістом. Реклама ж – 

суб’єктивна, переслідує конкретну мету – збільшення продажів. Переваги 

пабліситі для просування люксових брендів: 1) безкоштовність (зазвичай); 2) 

довіра клієнтів; недолік – відсутність прямих важелів впливу та контролю над 

інформацією. Окрім того, PR на відміну від реклами, характеризується 

інтерактивністю, відтак, спирається на взаємодію суб’єкта з об’єктом, а не на 

односторонній вплив, результати якого згодом треба додатково вимірювати за 

допомогою інструментарію соціологічних досліджень.  

Реклама на ТБ відбувається шляхом демонстрації промо-роликів (парфуми 

та косметика Dior), спонсорства певних телепроектів (телетрансляція змагань із 

гольфу за підтримки ROLEX) тощо. Проте існують люксові бренди, які 

принципово відмовляються від будь-якої реклами на ТБ, вважаючи її 

невідповідною власному бренду (Louis Vuitton). У друкованих ЗМІ реклама 

постає у формі рекламних макетів (косметика СHANEL). У мережі Інтернет – 

банерна та контекстна реклама (на сайтах люксових платформ, L’OFFICIEL), 

ремаркетинг (remarketing) – технологія поведінкового таргетингу реклами в 

контекстно-медійній мережі, спрямована на те, щоб користувач, що зайшов на 

сайт, але не зробив цільової дії, повернувся назад і завершив її, промо-ролики у 

відеохостингах (YouTube) та інших соціальних медіа, значення яких останнім 
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часом швидко прогресує. Саме тому ми вважаємо необхідним дослідити засоби 

SMM у просуванні лакшері-брендів більш докладно. 

Також логіка нашого дослідження акцентує необхідність врахування 

щорічно зростаючої кількісно цільової аудиторії покоління «ранніх» нульових 

(25–34 роки) [90, 125]. З кожним роком їхня платоспроможність зростає, і 

зростає відсоток міленіалів серед споживачів лакшері-брендів, відповідно. Але 

розкіш у їхніх очах відрізняється від розкоші в звичному розумінні: замість 

бажання продемонструвати свій достаток, з’являється бажання проявити 

оригінальність. Головне для них не ціна і статусність, а функціональність і 

унікальність товару. 

Діджитал-канали найбільш релевантні для сприйняття споживачами 

нового покоління. Оскільки діджитал – це не тільки красивий сайт і спільнота в 

соціальних мережах, але й використання бездротових технологій, створення 

нових сервісів, мобільних додатків, а також мультимедійний контент. Стратегія 

комунікації для даного сегмента – це, насамперед, релевантні медіа-канали з 

великою перевагою в діджитал, а також робота з лідерами думок. Ці агенти 

впливу є ядром сегмента й потрапляють під таргетинг передусім. 

Сьогодні досить багато лайфстайл-блогерів, що мають широку аудиторію 

читачів із хорошим достатком. Якщо це аксесуари, ювелірні вироби, фешн, то 

блогерам бренди дарують подарунки, щоб вони викладали огляди та свої луки. 

Якщо речі дуже дорогі, їх просто дають на зйомку. Блогерів також запрошують 

на презентації та прес-конференції, у прес-тури та блог-тури на об’єкти елітної 

нерухомості. Автомобільні бренди пропонують взяти участь у тест-драйвах і 

автоекспедиціях. 

Не тільки блогери, але й дизайнери, актори, люди мистецтва через свої 

акаунти в соціальних мережах можуть транслювати бренд-комунікацію. 

Найкраще це працює, коли є вагомий інфопривід, здатний привернути увагу 

великої аудиторії. Відбувається взаємовигідний обмін: з’являються нові 

передплатники як у зірки, так і в заходу. 
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Найважливіше, що цінують і активно використовують у просуванні багато 

люксових брендів, – це спадщина, пов’язана, як правило, або з особистістю-

творцем, або з цікавою історією появи. У 2015 році багато люксових брендів 

створили спеціальні мікросайти або оновили існуючі, створивши свої онлайн-

історії, що стало своєрідним трендом. Наприклад, вражаючий фільм Chanel, що 

розповідає про історію модного будинку, або спеціальний проект від Prada – 

Pradashere – онлайн-виставка, присвячена колекціям, починаючи з 1980 року. 

Тут зібрані відео з дефіле, фото з виставок і з бутиків, а також анімовані 

ролики, що демонструють речі з тієї чи іншої колекції. Mercedes-Benz знайшов 

більш оригінальний спосіб розповісти про свої досягнення й класичні 

автомобілі: серією відеошоу під назвою «Музей Понеділок». Зйомки проходили 

в музеї Mercedes-Benz у Німеччині в місті Штугарт, де представлено більше 160 

автомобілів. 

Спеціальні проекти на базі геолокаційних ресурсів також стали одним із 

актуальних трендів. Автомобільні бренди пропонують своїй аудиторії 

відкривати нові маршрути з їхніми автомобілями. Так, Bentley розробив 7 

спеціальних маршрутів по різних країнах: Сполучених Штатах, Канаді, 

Австралії, Великобританії, Іспанії, Малайзії, Оману. Кожен тур передбачає 

докладну карту руху з описом історичних місць, фотографіями. Porsche, 

просуваючи автомобіль GTS, здатний проїжджати великі відстані на великій 

швидкості, створив карту маршрутів по всьому світу: по Північній і Латинській 

Америці, Європі, Африці, Азії, Близькому Сходу, Австралії, Океанії. На відміну 

від карти Bentley, тут користувачі можуть відзначати маршрути-фаворити, 

створювати свої, ділитися один з одним досвідом і враженнями. 

Використання сучасних технологій дозволяє створювати нові сервіси для 

споживачів. Наприклад, мобільний додаток Selinko створено спеціально для 

люксових брендів: за допомогою бездротової технології NFC він фіксує 

оригінальність походження тієї чи іншої речі, у яку інтегрований унікальний 

чіп з інформацією про продукт. Приклавши телефон до речі, можна дізнатися 

ім’я дизайнера, матеріал, країну виробництва, – усе, що забажає бренд. 
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Жіночим сумкам люксових брендів цей винахід стане в пригоді, адже саме цей 

товар почасти стає об’єктом підробок. 

У цілому, Social media marketing може визначатися як заохочення трафіку 

або уваги до бренду через соціальні платформи. Варто зауважити, що коли 

йдеться про лакшері-бренди, то трафік не є предметом інтересу, основне – це 

увага цільової аудиторії. Об’єктивна перевага соціальних медіа полягає в тому, 

що представники люксового товару мають створити контент, який потім буде 

сам поширюватися через соціальні мережі без участі організатора. Проте цей 

медіапростір відзначається динамічністю та мінливістю настроїв, тому творці 

матеріалу мають постійно відстежувати рівень клієнтської лояльності. 

Тривалий час більшість люксових брендів сторонилися засобів SMM, 

пов’язуючи його з масовим ринком і вважаючи, що невисока ціна на послуги в 

межах соціальних медіа буде руйнувати ексклюзивний імідж бренду та його 

унікальність. Проте сьогодні керівництво компаній, що виробляють люксові 

товари, переконалося в дієвості інструментів соціальних медіа, адже якість 

бренду може бути збережена якісним і творчим контентом. Наведемо приклади 

використання SMM люксовими брендами.  

2007 року Lancôme почав співпрацювати з Balistik Art щодо власної SMM 

стратегії. Відтак, у люксового бренда з’явилися кампанія  «Lancôme Make Up» 

на базі Twitter, «Make-Up Blog», мікросайти фактично для кожного нового 

продукту (парфуми, креми тощо), соціальна платформа «The Most Precious 

eyes» (див. Додаток Г, Мал. 1, 2). 

2009 року Dior започаткував сагу з 4 фільмів (тривалістю від 6 до 12 

хвилин), які транслювалися лише в Інтернеті на сайті Lady Dior. Цей приклад 

чудово ілюструє, як соціальні медіа можуть підкреслити шик та 

екстравагантність одного з найкращих люксових брендів у світі. Головну роль у 

роликах зіграла видатна французька акторка Маріон Котійяр (див. Додаток Г, 

Мал. 3, 4). 

2012 року у Facebook та на спеціально розробленому сайті з’явився фільм  

«L’Odyssée de Cartier», що розповідає про 165-річну історію успіху бренду, 
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який криється в мистецтві крокування містком, що поєднує реальний та уявний 

світ (див. Додаток Г, Мал. 5).  

Giorgio Armani для святкування 40-річчя власного бренду започаткував 

цифрову кампанію на спеціальному мікросайті. 16 березня 2015 року вийшов 

перший ролик, який розповідав історію життя засновника бренду. Щотижня 

поціновувачам творчості майстра пропонувався новий тематичний ролик, 

відтак, увага клієнтів була прикута до люксового бренду упродовж цілого року 

(див. Додаток Г, Мал.6).  

Карл Лагерфельд підтверджує істинність прислів’я «талановита людина – 

талановита в усьому». Він не лише творчий дизайнер, фотограф, парфумер, він 

– обдарований режисер, який створив низку короткометражних стрічок про 

люксовий бренд Chanel («Once and Forever», «Once Upon A Time...», «The Tale 

of a Fairy», серіал «Inside CHANEL» тощо). Ці роботи доступні на каналі в 

Youtube, кількість переглядів коливається від 1 млн до 5 млн. Фільми 

розповідають історію бренду, творчий шлях Мадемуазель, акцентують увагу на 

головних атрибутах бренду (шляпи, жакети тощо). Відомі акторки грають 

фундаторку бренду (Кіра Найтлі, Джеральдіна Чаплін). Митець довів, що 

Інтернет-канали є дієвими у просуванні люксу, якісний продукт не втрачає 

свого рівня, а ось кількість переглядів для бажаючих підмітити всі деталі – 

необмежена.  

Яскрава особистість Карла Лагерфельда привертає увагу інших режисерів, 

популярність митця – популярність бренду. Так, у 2007 році на Берлінському 

міжнародному кінофестивалі відбулася прем’єра фільму Родольфа Марконі 

«Секрети Лагерфельда», а 2014 року вийшов фільм французького режисера 

Джаліля Леспер «Ів Сен-Лоран», де показана дружба між молодими 

модельєрами Лагерфельдом й Ів Сен-Лораном (приклад кобрендингу). 

Не менш винахідливим К. Лагерфельд є в питаннях кризового 

менеджменту. Так, у період світової фінансової кризи митець вигадав аккаунт у 

твіттері для власної кішки. Називається мікроблог @ChoupettesDiary, що в 

перекладі означає «Щоденник Шупетт». «Я – знаменита красуня, яка 
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відмовляється приймати їжу на підлозі, і кожне бажання якої виконують 

служниці. Я – Шупетт Лагерфельд і я – розпещена кішка», – так представила 

себе у твіттері незвичайна кицька. Шупетт коментує івенти за участі «тата», 

його рішення, актуальні колекції. Окрім цього, улюблениця майстра знімається 

в кінострічках, бере участь у фотосесіях. 

Автовиробник BMW запросив усіх бажаючих відвідати власний стенд на 

International Motor Show у Женеві 2015 року онлайн. Клієнти, які не мали 

можливості самостійно відвідати виставку, отримали нагоду опинитися 

всередині кожної з представлених машин, маючи 360-градусний огляд 

інтер’єру, а також докладний опис функціональних характеристик кожної 

моделі. Також із віртуального стенду можна було перейти на сайт виробника й 

підібрати для себе потрібну комплектацію (див. Додаток Г, Мал. 7).  

Сьогодні майже не лишилося жодного люксового бренду, який би не мав 

власної сторінки у Facebook, Іnstagram, каналу в Youtube. Багато уваги 

приділяють лакшері-бренди й власним вебсайтам (див. Додаток Г, Мал. 8, 9).  

Загальним чинником, що призводить до успіху соціальних медіа провідних 

люксових брендів, є залучення. Повідомлення, які з’єднуються з глядачами 

кількома способами, формують лояльність і допомагають споживачеві стати 

більш емоційно пов’язаним із брендом. Кампанії з використанням конкурсів, 

ігор, прямих трансляцій залучають клієнтів до світу бренду, стимулюючи 

високий рівень прив’язаності до бренду, навіть залежність.  

Івент-менеджмент – різновид комунікацій, який пропонує безпосереднє 

спілкування з клієнтом. Пряма комунікація – це можливість переконати, 

здивувати, отримати реакцію, відстежити преференції тощо. Саме тому івенти 

відіграють важливу роль у комунікаційному інструментарії люксових брендів. 

Спеціальні заходи, які проводять сьогодні люксові бренди для своїх клієнтів, 

вирізняються креативністю. Так, наприклад, показ колекції Dior Cruise 2016 

відбувся на Лазуровому березі, у маєтку П’єра Кардена Le Palais Bulles – 

шедеврі органічної архітектури. Присутність видатних гостей була фактично 

гарантована відкриттям Канського кінофестивалю.  
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Компанія Gucci, яка 2011 року святкувала 90-літній ювілей, вдалася не до 

стандартних ретроспективних колекцій чи відкриття нових бутиків. Люксовий 

бренд відкрив Gucci Museo у Флоренції, місті, відомому своїми високими 

мистецькими стандартами.  

У 2014 року за підтримки Фонду Louis Vuitton в Парижі був відкритий 

Музей сучасного мистецтва (див. Додаток Г, Мал. 10). На замовлення власника 

компанії Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) відомого колекціонера Бернара 

Арно архітектор Френк Гері розробив спеціальний проект будівлі  зі скляним  

дахом. За словами самого архітектора, будівля музею схожа на скляну «хмару», 

у яку «загорнутий» простір виставкових залів. У музеї експонуються картини 

фонду й особиста колекція Арно – мистецтво XX і XXI століть [12].  

Під час роботи над проектом, яка тривала 13 років біло створено біля 60 

макетів, поки замовник не виявився повністю задоволений результатом. У 

будіслі, висота якої 46 метрів знаходяться 11 виставкових залів, аудиторії для 

кінопоказів і театральних постановок, музичних концертів, а також кілька 

терас, із яких відкривається вид на Париж. 

У колекції Фонду LV і особисто Арно – роботи Пабло Пікассо, Іва Кляйна, 

Генрі Мура, Герхарда Ріхтера, Жана-Мішеля Баскіа, Енді Уорхола, Джеффа 

Кунса, Агнес Мартін і багатьох інших художників ХХ століття. 

Відкриття музею було заплановано на 2012 рік, але виступи захисників 

Булонського лісу, які вважають, що нова будівля не вписується у парковий 

комплекс, призупинили будівництво. Разм із цим міська влада надала дозвіл на 

продовження робіт, зважаючи на те, що ділянка лісу, на якому розташований 

музей, надана Фонду Louis Vuitton в оренду на 55 років, а отже, через 

півстоліття будівля відійде Парижу [12].   

Восени 2015 року в лондонській галереї сучасного мистецтва The Saatchi 

Gallery відкрилася виставка Mademoiselle Privé, присвячена модній імперії 

великої Шанель, її знаменитим кодами і символам, які продовжують визначати 

стиль сучасної жінки. Зусиллями декораторів галерея перетворилася на 

квартиру Шанель, заставлену коромандельськими ширмами, численні двері з 
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якої вели в перший бутик Chanel в Довілі, на вулички улюбленої Венеції, в 

ательє модного будинку на рю Камбон. 

Гості змогли побачити реконструкцію легендарних дзеркальних сходів, із 

яких Мадемуазель спостерігала за дефіле й запрошеними глядачами, відвідати 

зал Haute Couture і алхімічну лабораторію з виготовлення ароматичної 

композиції Chanel № 5, яка здійснила справжню революцію в парфумерному 

мистецтві. 

Окреме приміщення було повністю віддане під ювелірні прикраси – 

вперше публіці були представлені коштовності з єдиної легендарної колекції 

Bijoux de Diamants, створеної Шанель у 1932 році. Деякі з цих унікальних речей 

із діамантами були відібрані для чорно-білої зйомки Карла Лагерфельда за 

участю Джуліанни Мур, Лілі-Роуз Депп, Крістен Стюарт, Ванесси Параді. 

За сценарієм Карла був знятий і 5-хвилинний фільм, у якому спадкоємець 

стилю Шанель зустрічається з Великою Мадемуазель – її роль виконала 

Джеральдіна Чаплін. Усі гості, шанувальниці стилю Мадемуазель і творчості 

Карла Лагерфельда, у той вечір вибрали сукні, прикраси і макіяж від Chanel. 

Також цікавою була кампанія Chanel, що розгорнулася в усьому світі 2012 

року і представляла знаковий предмет люксового бренду – маленький чорний 

жакет. На цей захід у Лондоні прибули чи не всі ікони стилю від Карін 

Ройтфельд до Світлани Мєткіної.  

Загалом, співпраця з селебріті є окремою ознакою просування люксових 

брендів. Уже не одне десятиліття відомі виробники люксової продукції 

співпрацюють із зірками, насамперед кіно- та музикальної індустрій, роблячи їх 

обличчями власних брендів. Приміром, Ума Турман, Джастін Тімберлейк 

рекламували аромати від Givenchy. Мадонна брала участь у рекламуванні Louis 

Vuitton та Dolce & Gabbana. Подружжя Бекхемів презентувало нижню білизну 

від  Armani, Шерон Стоун – модель годинника Christal від Dior Watches, Шарліз 

Терон – аромат J’adore від Dior, Джулія Робертс – парфюм La Vie Est Belle від 

Lancome, Ванесса Параді – сумочку від Chanel, Джордж Клуні – годинники 

OMEGA тощо.   
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Окрім різного роду вечірок для обмеженої кількості учасників, люксові 

бренди беруть участь у виставках, які передбачають не лише комунікацію з 

клієнтами, а й із компаніями. Деякі відповідні заходи розраховані винятково на 

торгових операторів (В2В). У даному контексті слід згадати щорічну 

міжнародну виставку хутра та шкіри MIFUR, що відбувається в Мілані; 

Baselworld Watch and Jewellery Show щовесни збирає близько 1800 виробників 

годинників і ювелірної продукції у швейцарському Базелі; Pavillon des Arts et 

du Design у Парижі об’єднує класичну й сучасну скульптуру, живопис, меблі, 

антикваріат; Esxence у Мілані демонструє новинки у світі парфумів; TEFAF у 

Маастрихті – лідируюча у світі виставка антикваріату та мистецтва тощо.  

Проте, стратегія з просування кожного люксового бренду вирізняється 

особливими акцентами. Саме тому ми вважаємо доцільним розглянути 

специфіку промоушену на прикладі Louis Vuitton.  

Дослідник Шинья Нагасава [175], аналізуючи стратегію просування цього 

бренду, виділив 9 ключових принципів: 1) повна відмова LV від реклами на 

телебаченні, по-перше, тому що вона працює з масовим ринком, по-друге, тому 

що бренд надає перевагу вичерпному діалогу зі споживачем, який краще за 

рекламу на ТБ проведе консультант у магазині, обговоривши нюанси догляду 

за сумками або ж провідні ознаки нових моделей; 2) акцент на паблісіті, попри 

користування проплаченою рекламою, даний бренд використовує ЗМІ для 

власного PR, що забезпечує більшу лояльність клієнтів; 3) обов’язкова 

наявність музи бренду (селебріті, які стають обличчям марки та збільшують 

інтерес споживачів); 4) використання легенди бренду, магія якої дасть змогу 

зазирнути в таємниці зародження бренду та його розвитку; 5) прив’язка до 

магазину передбачає повагу не лише до постійних клієнтів, а й до потенційних: 

ті, хто стоїть у черзі, обов’язково куплять товар, коли прийде їхня черга, ті, що 

сьогодні дивляться у вітрину – завтра можуть з’явитися в черзі; 6) 

екстравагантні вечірки з невеликим бюджетом, але великою кількістю зірок; 7) 

вибачення за нестачу продукції – спрямоване підкреслити лімітованість 

продукції; 8)  продукт у головній ролі як запорука відданості власному стилю: 
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портфель або сумка – на передньому плані, а не аксесуар, що доповнює образ 

моделі-зірки; 9) обмеження реклами для того, що варте уваги – часткова 

відмова від реклами деяких видів продукції, поява останньої в магазинах 

несподівано.   

Загалом, ми бачимо в просуванні люксових брендів як засоби ATL, так і 

інструменти BTL, щоправда, другий тип маркетингової комунікації превалює 

через максимально особистісний та індивідуальний характер спілкування зі 

споживачем. Серед інструментів BTL в авангарді знаходяться прямий 

маркетинг, стимулювання збуту серед споживачів, спеціальні заходи. У дірект-

маркетинзі, насамперед, превалюють елементи В2С (безпосередня апеляція до 

споживача). А в результаті ми отримуємо інтегровані маркетингові комунікації 

(TTL), які дають змогу подолати недоліки одне одного й максимально 

підвищити ефект від комунікації, по суті, доносячи одну й ту ж інформацію, але 

різними засобами. Традиційні комунікаційні технології розробляються та 

запроваджуються переважно в рамках інституційної структури люксового 

бренду (спеціальним відділом), а ось інноваційні технології запроваджуються 

за рахунок аутсорсингу, коли до співпраці залучаються провідні інформаційно-

консалтингові організації.  

 

3.3. Просування лакшері-брендів в Україні: сучасність і перспективи 

 

Проведений аналіз сучасного стану й динаміки розвитку європейських 

люксових брендів, демонструє вирішальний вплив на тенденції люксу 

актуального соціального контексту (економічних, політичних, культурних 

чинників), з одного боку, а, з іншого – вагоме значення історичних традицій 

самого бренду та генези споживацьких звичок, вироблених щодо конкретного 

бренду класу люкс .  

Аналізуючи люксовий сегмент українського ринку, ми маємо зважати не 

лише на певні зміни, спричинені глобальною економічною кризою, а й 
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враховувати складні соціально-політичні умови в країні, насамперед, ведення 

АТО.  

Ключове завдання даного підрозділу полягає у виробленні системного 

бачення ринку лакшері в Україні та розробки рекомендацій із просування 

брендів класу люкс у сучасній Україні з урахуванням максимального числа 

чинників, що впливають на розвиток люксового сегмента ринку, та базових 

засад розгортання останнього. Відтак, ми вважаємо за доцільне, насамперед, 

проілюструвати сучасний стан ринку розкоші в Україні, виявити тенденції та 

ключові характеристики його розвитку на даному історичному етапі [189, 124]. 

По-друге, варто обґрунтувати необхідність удосконалення лакшері-брендингу в 

Україні за непростих соціально-політичних умов, спираючись, зокрема, на 

результати, отримані нами у ході проведення двох типів анкетування 

(споживачів та експертів).  

Отже, світова економічна криза, як не дивно, некритично вплинула на стан 

люксового сегмента ринку в Україні.  Нездоровий стан української економіки 

загалом фактично не вплинув на інтенції з розширення й завоювання 

українського ринку світовими брендами класу люкс. 2009 року в Києві було 

відкрито монобутики  таких лакшері-брендів як Chanel і Loro Piana, що 

належать до категорії absolute luxury – найдорожчих у розкішному сегменті. 

Окрім цього, на початку 2009 року в Києві відкрився ювелірний салон 

всесвітньовідомої марки Tiffany, а також Бутиковий квартал під назвою 

Noblesse, який став місцем збуту коштовних і надкоштовних моделей 

швейцарських годинників і популярних аксесуарів (запонки, ручки, защіпки 

для краваток тощо). Примітно, що до появи цих магазинів на українському 

ринку було представлено майже 70 % існуючих у світі брендів класу люкс. 

Таку фінансову стійкість українського сегмента розкоші експерти галузі 

інтерпретують невразливістю його клієнтів до економічних потрясінь [189, 

125]. 

Представники міжнародної компанії Bain & Company, що займається 

консалтинговими послугами в царині стратегічного управління, уперше за 
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шість років проведення дослідницьких розвідок спрогнозували зниження 

світових продажів предметів розкоші через глобальну кризу. Але ці 

передбачення не стосувалися України. Експерти компанії були переконані, що 

наша країна стане чи не єдиним європейським ринком, де обсяг продажів, 

швидше за все, залишиться у 2010 році на рівні 2009 року і становитиме 

400 млн євро. 2011 року, на думку цих же фахівців, український сегмент 

розкоші мав збільшитись мінімум на 10 % [165]. 

Тяжіння до розкоші і справді не вщухало в Україні навіть за кризових 

часів. За даними польського журналу Wprost (2009 рік), що провів ранжування 

багатіїв Центральної та Східної Європи, 23 зі 100 виявилися українцями [208]. 

Більшу кількість надзаможних виявили лише в Росії – 35. Проте скільки всього 

в Україні мільйонерів насправді, ми не знаємо. Дослідники упевнені, що 

справжніх мільйонерів і мільярдерів в Україні значно більше, ніж відшукали 

польські журналісти.  

Дорогий автомобіль, брендовий одяг, дорогі годинники та аксесуари – все 

це базові маркери успішності в розумінні українських представників 

надзаможного класу. За часи незалежності в Україні з’явилися власні традиції 

серед споживачів люксу: партнеру треба дарувати елітні та високоякісні 

презенти. За інших умов тебе можуть назвати неуспішним. Більше того, тебе 

можуть визнати негідним партнерства.  

Проте результат виявився відмінним від обнадійливих прогнозів 

консалтингової компанії Bain & Company. Інша консалтингова компанія, 

LUXOR Management, озвучила приблизну вартість люксового ринку в Україні 

до 2008 року – 500–600 млн доларів на рік [167]. Враховуючи те, що на даному 

ринку задіяні переважно приватні структури, які не прагнуть розголосу щодо 

своїх прибутків, надзвичайно складно виявити об’єктивні дані. Якщо ми 

порівняємо цю інформацію з вартістю люксового ринку нашої східної сусідки 

(Росія), то побачимо виразну перевагу останньої (9–12 млрд доларів на рік). У 

посткризовий період обсяг українського ринку скоротився на 30–40 % 

(російський зазнав менших втрат – на 15–20 %). Відтак, після 2008 року 
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український  люксовий ринок у грошовому еквіваленті зменшився приблизно 

до 350 млн доларів на рік. Криза відрізала від українських споживачів 

люксових брендів значну частину топ-менеджерів, які або втратили роботу, або 

через зміну валютного курсу почали отримувати меншу заробітну плату в 

гривні, значну кількість представників шоу-бізнесу, на яких різко зменшився 

попит, та інших клієнтів, дохід яких вирізняється нестабільністю. Стрижнем 

споживачів люксових брендів лишилися власники великих компаній, проте і 

вони зменшили власні витрати з огляду на багато причин: через стан своїх 

справ, під впливом психологічного фактора.  

Як видно, на стабільність і функціонування ринку розкошів впливає не 

лише наявність чи відсутність фінансового забезпечення в суспільної еліти. На 

даний сегмент впливають такі чинники, як культура споживання, настрої та 

очікування спільноти загалом. Якщо в еліти зменшується кількість івентів, на 

яких вони можуть похизуватися новими придбаннями, зменшується потреба в 

придбанні розкішних речей. Сьогодні в Україні, порівняно з європейськими 

країнами, проводиться мало світських раутів (зокрема, через політичну 

нестабільність). Крім того, настрої в українському суспільстві не сприятливі 

для купівлі товарів класу люкс.  

Як свідчать представники люксового ринку, найбільший спад у збуті 

відбувся в сегментах товарів із максимальною вартістю: нерухомість, яхти, 

автомобілі (до 70 %) [167]. Менш залежними від кризових наслідків виявилися 

сегменти парфумерії, алкогольних напоїв, продуктів харчування та одягу. 

Цікаво, що безпосередньо в самому ринку розкоші з’явилася тенденція щодо 

переміщення попиту з більш коштовних груп товарів на більш дешеві. 

Українські дослідники констатують зміни в психології споживача лакшері 

[111]. Не те, щоб люди стали більш економними, але вони припинили 

займатися марнотратством, сьогодні їхні витрати більш раціонально 

вмотивовані. Сучасний клієнт уже не схильний «колекціонувати» надкоштовні 

речі. Відтак, змагання новинок протягом останніх 5–7 років було припинене на 
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рівні виробників, які відмовилися від запланованих запусків і зосередилися на 

підтримці вже представлених на ринку люксу найуспішніших марок. 

Проте, 2010 рік виявився благотворним для виробників швейцарських 

годинників. Як звітують митні служби, у 2010 році зросли обсяги завезення 

швейцарських годинників в Україну. Що стосується популярності брендів в 

Україні, відзначимо, що маркетингова компанія UMG зробила рейтинг 

популярних годинників [39]. Основними критеріями оцінки були: якість, 

унікальність бренду, значимість марки в певних колах. 

Нижче наведено ТОП-10 брендів годинників: 

1. Rolex 

2. Breguet 

3. Patek Phillippe 

4. Оmega 

5. IWC 

6. Rado 

7. Longines 

8. Zenith 

9. Vacheron Constantin 

10. Ulysse Nardin 

При відносно стійкому відновленні зацікавленості на оригінальну 

продукцію, виробників дедалі більше турбує питання збільшення на ринку 

кількості підробок, які мають шалений попит. Справа в тому, що більшість 

брендових заводів, економлячи ресурси, виробляють оригінальну продукцію в 

Китаї. Зрозуміло, що брендова продукція є ліцензійною, проте китайці 

нехтують правилами гри й перепродують той же товар за цінами в десятки разів 

нижчими від ліцензійного товару. Окрім цього, за деякими даними, в Україні 

існує нелегальне виробництво копій годинників люксових брендів, від чого 

страждає реноме оригінальних виробників і їхні прибутки [50]. 

Саме тому виробники створили спеціальне бюро з нагляду за піратськими 

копіями. Зокрема тільки в 2008 році у світі вилучено близько 100 тисяч одиниць 
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неліквідної продукції. Перевіряючі дійшли і до продажу через Інтернет, купити 

копію годинника стає не так просто, щодня закриваються сотні лотів на 

інтернет-аукціонах, а власники компанії Audermars Piquet організували 

полювання на Інтернет-сайти, правда піймати продавців можна тільки після 

здійснення продажів. 

Через соціально-політичні події в Україні (Революція Гідності, АТО тощо) 

на 2014 рік стало очевидним, що стан сегмента класу люкс однозначно 

погіршився. Аналітики ринку відзначають просідання ринку сегмента люкс у 

зв’язку зі зміною структури витрат покупців, переїздом за кордон, 

переорієнтацією на покупки за кордоном. Експерти зазначають, що такої 

складної ситуації на люксовому ринку не було протягом останніх 15 років [31]. 

Так купувати люксові товари стає все менш популярно з політичним міркувань. 

До того ж, слід відзначити значний відтік заможних клієнтів та потенційних 

споживачів за кордон, де вони продовжують купувати люксові речі, 

залишаючись лояльними до брендів відомих торгових марок. 

Огляд загального стану люксового ринку свідчить про необхідність 

удосконалення комунікаційного інструментарію, яким послуговуються фахівці 

з маркетингу та зв’язків із громадськістю, обслуговуючи провідні люксові 

бренди в Україні. Безперечно, твердження про те, що весь комунікаційний 

набір, задіяний у сфері люксу, застарілий, було б хибним. Багато провідних ідей 

у світі застосовуються і на теренах України, тим більше засоби SMM часто 

мають глобальний характер: розробляються західними фахівцями в 

безпосередній співпраці з виробником і є доступними фактично всім, у кого є 

вихід до світової мережі. Єдиною серйозною перепоною може стати лише 

незнання іноземної мови, хоча люксові бренди, приміром, у промо-роликах у 

Youtube, використовують, насамперед, мову яскравих образів. Для нас 

важливим є, насамперед, відсоткова переорієнтація в співвідношенні різних 

каналів комунікації з очевидною перевагою у 50 % Інтернет-інструментів.  

Отже, просування люксових брендів в Україні відбувається за аналогією з 

європейськими стратегіями. Наше дослідження підтвердило використання як 
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засобів традиційної реклами, так і спеціальних PR-технологій, івент-

менеджменту. Реклама у ЗМІ так само використовує основними каналами 

комунікації зі споживачем глянцеві видання (рекламні макети та статті у Elle, 

Cosmopolitan, L’Officiel, «Караван историй», «VOGUE Украина» тощо) та 

телебачення (промо-ролики, насамперед, косметики та парфумів, автомобілів, 

годинників і ювелірних виробів). Рекламні макети в глянцевих журналах в 

Україні розроблені за єдиним шаблоном для країн СНД, часто 

використовуються і загальноєвропейські зразки. 

За даними Комунікаційного альянсу у 2015 році серед рекламодавців на 

ринку преси в категоріях преміум і люкс визначилося 15 лідерів. Безперечно, 

нас цікавлять представники лакшері-сегмента. 

Таблиця 3.2. Рекламодавці на ринку преси в категоріях преміум і люкс 

№ Рекламодавець Частка на ринку 

1 L’OREAL 3,7 % 

2 Селдико 1,9 % 

3 Chanel  1,4 % 

4 Procter&Gamble 1,3 % 

5 Nobless watches&jewellery 1,2 % 

6 Louis Vuitton 1 % 

7 Cartier 0,9 % 

8 MTI 0,7 % 

9 Sumsung electronics 0,7 % 

10 АИС 0,7 % 

11 Люксоптика 0,7 % 

12 Глобал Дистрибьюсьон Украина 0,6 % 

13 Марком СП 0,6 % 

14 Porsche Ukraine 0,6 % 

15 Frey Wille 0,6 % 

За даними компанії «Комунікаційний альянс» [70]. 
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Останнім часом люксові бренди в Україні почали нарівні з друкованими 

ЗМІ використовувати електронні версії глянцевих видань або суто Інтернет-

платформи. Щодо статей можемо відзначити дві основні підкатегорії: 1) 

розгорнені інформативно-аналітичні (знайомлять з історією бренду, 

особливостями вироблення конкретного продукту, засновниками бренду тощо); 

2) стислі дескриптивні (рейтинги, знайомство з новинками, поради фахівців). 

Прикладом першої підкатегорії може слугувати матеріал у Cosmopolitan – 

«Истинное волшебство: как создаются сумки Dior», другої – «Весна 2016: Топ-

5 романтичных ароматов для любого повода». 

Окремо хотілося б відзначити особливості паблісіті українського зразка. 

На відміну від західноєвропейських країн, в Україні дуже поширені замовні 

матеріали, які часто не лише оплачуються замовником, а й створюються ним 

самим. Така ситуація, з одного боку, полегшує просування люксових брендів, 

адже до споживача можна донести будь-яку бажану інформацію за наявності 

надійних контактів у ЗМІ, при цьому замовник повністю контролює матеріал, з 

іншого ж боку, – неможливо об’єктивно оцінити популярність бренду й довіру 

до нього.  

З власного досвіду організації паблісіті в Україні можемо навести 

публікації на люксових платформах в Інтернеті: Elle, «Эмс-тренажеры в 

студиях q-fit»; JetSetter.ua, «Промо: Фитнес будущего с Анастасией 

Литвиненко: ЭМС технологии Miha Bodytec»; Forbes Украина, «Отель Gasthof 

Post, или Волшебная зимняя сказка»; Buro 24/7 «Выбор Бюро: отель Gasthof 

Post». Також можна навести приклад спільного проекту друкованого формату 

Travel Guide by NOVEL VOYAGE & L’OFFICIEL UKRAINE 2013 року 

(http://luxguidetravel.com). 

Отже, Інтеренет-ресурси стрімко збільшують показники використання 

люксовими брендами в Україні. Зокрема, можна навести приклад спільного 

проекту BVLGARY та L’OFFICIEL Online «Итальянская неделя на L’Officiel 

Online», доступний українським поціновувачам люксових ювелірних прикрас 

на officiel-online.com або ж в Youtube (див. Додаток Г, Мал. 11).  
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Не менш привабливою була кооперація Forbes Украина з BVLGARY, 

присвячена розкрутці нової лінійки годинників. Або ж публікації щодо інших 

видів продукції люксового бренду (Джованни Булгари: «Мы планируем 

продавать в Украине 2 % произведенного вина»). 

Окремої уваги, на нашу думку, заслуговує діяльність люксової онлайн-

платформи з просування брендів класу люкс JetSetter.ua. Наш аналіз ринку 

демонструє, що цей Інтеренет-ресурс посідає одну з лідируючих позицій. 

Загалом, люксова платформа концентрується на популяризації моди, світського 

життя та мандрів. Серед мультимедійних проектів із лакшері-брендами 

хотілося б виділити такі кейси, як Фотопроект JetSetter.ua с Bulgari и Maserati (8 

фотоісторій і бекстейдж-відео), 10 лет Van Cleef & Arpels в Украине 

(брендований розділ на сайті та три вечори в лаунж-зоні в Національному 

театрі опери та балету для гостей, які могли насолоджуватися напоями та 

смаколиками, а також милуватися прикрасами), JetSetter.ua и Cartier: Legends of 

Cartier (брендований субдомен із серією матеріалів, присвячених мистецтву 

ювелірного Дому, а також інтерактивна листівка на сайті із зображеннями 

прикрас, яку всі бажаючі могли відправити друзям із персональними 

побажаннями), JetSetter.ua и Tiffany & Co: «Игра в любов» (спеціальний 

фотопроект до дня Св. Валентина, брендований бекграунд і банерна реклама 

преміум формату), MenSpecial by Hennessy на JetSetter.ua (спільний спецрозділ, 

присвячений чоловічому стилю життя), Фотопроект JetSetter.ua и Louis Vuitton 

(за участі видатного київського ресторатора Наталі Келембет, FullScreen 

banner), Новая коллеция Burberry на JetSetter.ua (брендований бекграунд, 

банерна реклама преміям-формату, онлайн трансляція показу нової колекції в 

Мілані), JetSetter.ua и Vertu: «То, чего вы достойны» (брендований бекграунд, 

банерна реклама преміям-формату, матеріали чоловічий wish list, подарунки на 

День Св. Валентина) тощо. 

Окремий дієвий інструмент – Клуб привілеїв класу люкс  JS Club. JS Club – 

унікальна платформа з просування товарів і послуг класу люкс із персональним 

привілеєм для передплатників клубу. При цьому користувачі JS Club 
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вирушають безпосередньо в бутик для професійної консультації і здійснення 

покупок. Підставою для спеціальних умов у бутиках, ресторанах, готелях і т. д. 

є промо-код товару, зазначений на сайті JS Club. 

Особливістю просування лакшері-брендів в Україні є мінімальне 

представлення серед селебрітіс, які рекламують світові люксові товари, 

українських зірок. На наш погляд, це значний недолік, який негативно впливає 

на рівень продажів. Фактично єдиною, хто досяг успіху в рекламі люксових 

брендів, є Марія Єфросініна. Окрім співпраці з BVLGARY, шоувумен є ще 

послом Dolce and Gabbana в Україні, саме цим і пояснюється наявність великої 

кількості суконь саме цього люксового бренду в гардеробі Марії. Світські 

заходи, які відвідує М. Єфросініна, осяюють нові сукні Dolce & Gabbana. Окрім 

того, у друкованому та Інтернет-глянці багато фотосесій зірки, вдягненої у цей 

люксовий бренд (Додаток Г, Мал. 12). Загалом, Dolce & Gabbana за останній рік 

оптимізувало використання Instagram (2 місце за витратами на рекламу та 

зв’язки з громадськістю). 

Проте, активно запрошують українських зірок ТБ, шоу-бізнесу, спорту на 

закриті вечірки, зокрема, відкриття бутиків (Chanel, Dior, Valentino, Louis 

Vuitton), або ж на коктейльні вечірки, присвячені презентації нових колекцій 

(Додаток Г, Мал. 13-19); презентації нових моделей автівок люксового сегмента 

(12 вересня 2014 року Mercedes-Benz S coupe в Art Mall «A gallery», було 

запрошено 200 осіб) (Додаток Г, Мал. 20); а також різні заходи українських 

люксових брендів, зокрема, елітного салону мандрів Empyrean (EMPYREAN 

Luxury Road Show, 1–3 квітня 2013 року в Києві, Харкові та Дніпропетровську) 

тощо. 

Багато заходів із просування люксових брендів українського та 

зарубіжного походження відбувається у фешенебельних готелях класу люкс 

(InterContinental Kiev, Hyatt Regency Kyiv, Hilton Kyiv тощо). Зазвичай, 

запрошується лімітована кількість VIP-гостей (100–200 осіб), докладно 

розробляється програма заходу, залежно від часу доби організовується фуршет 

або вечеря, шановних гостей знайомлять із новинкою конкретного бренду (для 
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машин влаштовують тестдрайви, для ювелірних виробів – шоуруми, для 

алкогольних напоїв – дегустації), вечірка проводиться добре знаними зірками, 

розважають представників еліти музиканти українського та світового масштабу 

(від класичного до рок напрямів), можуть роздаватися пам’ятні сувеніри. Проте 

такі заходи мають подвійне навантаження (В2С та В2В), адже часто компаніям-

партнерам організатори пропонують спонсорські пакети.  

Івент-менеджмент в Україні часто відбувається в ключі кобрендингу. У 

цьому аспекті показовими є модні заходи Mercedes-Benz Fashion Week 

(аналогічні програми існують у Нью-Йорку, Маямі, Берліні, Стамбулі, Мехіко 

тощо). Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – міжнародний тиждень моди, 

спрямований на глобальне просування нового покоління східноєвропейських 

брендів. З моменту свого заснування у 2010 році Mercedes-Benz Kiev Fashion 

Days прагне вивести українську індустрію моди на рівень міжнародних 

стандартів, двічі на рік представляючи колекції талановитих дизайнерів 

світовій аудиторії. 

Користуючись зростаючим визнанням як в Україні, так і за кордоном, за 

роки свого існування Mercedes-Benz Kiev Fashion Days значно розширили свою 

програму, яка сьогодні охоплює Fashion Scout Kiev – стартовий майданчик для 

брендів-початківців, Fashion Days Market – майданчик для відомих люксових 

брендів одягу, взуття, аксесуарів і прикрас, предметів дизайну й декору та Kiev 

Fashion Industry Forum – бізнес-конференцію, присвячену українській сфері 

моди. 

Кожен сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days запрошує відомих експертів, 

щоб поділитися їхнім багатим досвідом зі зростаючим числом професіоналів 

локальної індустрії. Завдання Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – зміцнювати й 

розширювати позиції України на модній карті світу, примножуючи успіхи 

українських дизайнерів на міжнародній арені. 

З власного досвіду організації спеціальних PR-заходів, можемо навести 

приклади бренд-івентів, організованих і проведених в InterContinental Kiev: 1) 

Gold club party (закрита вечірка для «золотої молоді» України з демонстрацією 
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купальних костюмів Haute couture); 2) презентація нової колекції Giorgio 

Armani, 3) знайомство української еліти з новою моделлю мотоциклів Ducati з 

можливістю тестдрайву на даху готелю тощо. 

Зазвичай, просування люксових брендів в Україні базується на співпраці 

штаб-квартири лакшері-бренду та локального рекламного / PR агентсва. Попри 

те, що в Україні близько 20 лідерів ринку за рівнем сумарного грошового обігу, 

лише декілька з них співпрацюють із люксовими брендами. Високі показники 

біллінгу переважно досягаються в результаті консультування та спілкування зі 

споживачами від імені марок масового збуту. Робота з лакшері – це велика 

відповідальність і досвід. Серед основних «гравців» на україснькому ринку 

розкошів присутні такі команії: PBN Hill+Knowlton Strategies (обслуговування 

Ritz-Carlton Hotel); SPN Communications (обслуговування AUDI, Ferrari); Pleon 

Talan (обслуговування Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna, Bally); Fashion-PR 

(Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lancome). Найчастіше PR агентсва 

підписують контракти з люксовим брендом на комплексне комунікаційне 

обслуговування, яке передбачає просування різними каналами за допомогою 

широкого комплексу комунікаційних технологій, підготовку аналітичних 

матеріалів, проведення маркетингових досліджень, консалтинг тощо.  

Хоча світова економічна криза дещо послабила позиції українського 

люксового ринку, але при цьому на ньому збереглися позитивні тенденції 

(відкриття нових монобутиків, введення нових світових люксових брендів 

надвисокого люксового рівня тощо). А ось соціально-політичні події останніх 

двох років вплинули на нього критично. Цілком зрозуміло, що за таких умов 

старі моделі лакшері-брендингу, які діяли в Україні раніше, або актуальні 

комунікаційні технології, що використовуються сьогодні зарубіжними 

виробниками та ритейлерами на своїх люксових ринках, виявляються 

недостатньо дієвими. Саме цим ми обґрунтовуємо нагальну потребу в розробці 

нової моделі просування люксових брендів.  

Перш ніж запропонувати комплекс рекомендацій із удосконалення 

просування люксових брендів в Україні, опишемо та проаналізуємо результати 
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соціологічних досліджень (анкетувань споживачів та експертів лакшері в 

Україні), які ми здійснили самостійно. 

Теоретико-методологічні засади нашого соціологічного дослідження були 

докладно описані в третьому підрозділі першого розділу дисертаційної роботи. 

Результати опитувань є об’єктивними, адже здійснювалися з урахуванням 

статистичних вимог (анкетування було проведено серед 50 експертів та 400 

споживачів).  

Розпочнемо з опису та оцінки результатів експертного опитування.  

Опитані експерти, серед яких переважали представниці жіночої статі (75% 

учасниць опитування) вікового діапазону від 28 до 45 років, презенетували 

переважно спеціалізовані ЗМК (68% опитаних). Експерти із інших галузей, що 

погодились взяти участь у дослідженні, розподілились так:  власники і продавці 

брендових люксових бутиків – 26%, дослідники ринку (маркетологи, соціологи, 

психологи – 6%). Саме такий розподіл експертів зумовлений специфікою теми 

дослідження, спрямованої на вивчення комунікаціно-технологчного 

інструментарію іспецифіці просування брендів на українському ринку. 

Перший блок запитань стосувався виявлення загальної картини сучасного 

стану люксового ринку в Україні. У програмі дослідження (Додаток А) була 

висунута гіпотеза щодо популярності категорій люксових товарів та брендів 

серед споживачів України: «Найбільшою популярністю серед споживачів 

люксових брендів користуються товари повсякденного особистого 

користування (одяг і взуття, косметика і парфумерія), відомих класичних 

брендів (Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior)». 

Як показали результати дослідження, серед семи категорій товарів 

(косметика та парфуми, одяг і взуття, їжа й алкогольні напої, антикваріат, 

ювелірні вироби та годинники, автомобілі, твори мистецтва) фахівці зарахували 

до трійки лідерів одяг і взуття, косметику та парфуми і ювелірні вироби та 

годинники, причому у відсотковому співвідношенні це становить – 64 %, 30 % 

та 6 % відповідно (Діаграма 3. 1.).  
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Діаграма 3.1. 

30% 6%64%

Одяг та взуття Косметика та парфуми Ювелірні вироби та годинники

N=50 

Запитання: Яка група товарів лакшері сегменту, на Вашу 

думку, сьогодні є найбільш затребуваною в Україні?  
 

Серед люксових брендів одягу за даними експертів упевнено лідирують 

Chanel (40 %), Christian Dior (32 %) та Louis Vuitton (18 %) (українські 

споживачі люксу, попри певні зміни складу, лишаються відданими класиці) 

(Діаграма 3.2). 

Діаграма 3.2. 

 

32% 18% 10%40%

Chanel Christian Dior Louis Vuitton Інші

N=50 

Запитання: Який люксовий бренд одягу є найбільш 

популярним серед українських споживачів?  
 

Отже, висунута нами гіпотеза про те, що українські споживачі віддають 

перевагу товарам особистого повсякденного користування класичних люксових 

брендів підтвердилась, що дає можливість краще зрозуміти специфіку 

сучасного українського споживача товарів классу люкс. Ця особа постає як 

доволі консервативний та прагматичний споживач, який орієнується на власний  

зовнішній вигляд (домінування одягу, взуття, косметики і парфумів) і цінує 

предмети роскоші (ювелірні вироби і годинники) не стільки задля особистого 

задоволення, але задля демонстрації свого соціального статусу, власної 

заможності. Ці ідеї підтведжуються розподілом відповідей експертів на 

наступні запитання анкети. 
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Наступна гіпотеза дослідження передбачала, що основними мотивами 

придбання люксових брендів українськими споживачами є специфічний спосіб 

життя, притаманний представникам певного соціального прошарку. 

Так, серед шести запропонованих варіантів відповідей на питання про 

мотиви вибору товарів люксових брендів споживачами, експерти визначили 

придбання товарів класу люкс за допомогою таких формулювань: спосіб життя 

(54 %); необхідність, зумовлена приналежністю до заможного класу (36 %); 

спосіб самовираження (8 %); марнотратство (2 %). Саме остання дефініція 

викликає зацікавлення, адже, зазвичай, приналежні до світу лакшері особи самі 

є відданими прихильниками останнього, але визначення придбань люксових 

товарів марнотратством свідчить про переоцінку ролі люксу в житті, що, на 

нашу думку, зумовлено непростими соціально-політичними обставинами в 

Україні.  

Саме оцінці впливу зовнішніх умов, зокрема фінансової та політичної 

нестабільності в країні, на поведінку  споживачів товарів класу люкс, було 

присвячене наступне питання опитувальника.  

У відповіді на запитання, чи впливає фінансова та/або політична 

нестабільність в Україні на купівельні спроможності споживачів люксового 

ринку експерти проявили виразну одностайність (68 % респондентів відповіли: 

«Так, дуже сильно»). Чи відрізняється оцінка експертами впливу зовнішніх 

факторів на люксовий сегмент українського ринку, що становило окрему 

гіпотезу нашого дослідження, ми дізнаємось, співставлюячи відповіді на це 

запитання експертів та споживачів. 

Даючи власну оцінку розуміння сутності люксових брендів, більшість 

експертів переконана в тому, що люксовий бренд – це синонім високої якості 

товару (92 %), а українські споживачі люксу є, на їхню думку, або надмірно 

вимогливими (64 %), або досить вимогливими (36 %), що свідчить про 

зростання очікувань споживачів люксу через соціально-політичну 

нестабільність у державі. Це також додає розумінню специфіки українського 

ринку лакшері брендів очима експертів. 
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Другий блок запитань анкети мав прояснити позицію фахівців щодо 

комунікаційно-технологічного інструментарію дієвого лакшері-брендингу. У 

формулюванні гіпотез дослідження було зазначено, що пріоритетним каналом 

просування люксових брендів залишаються профільні журнали, а Інтернет як 

канал просування люксових брендів набуває все більшої популярності серед 

споживачів. 

Результати відповідей респондентів на ці запитання показали, що найбільш 

дієвим ЗМІ у просуванні одягу люксових брендів фахівці фактично одностайно 

визнали профільні журнали (94 %), решта ж віддала перевагу Інтернет-

ресурсам (6 %). Те, що жоден респондент не обрав ТБ або радіо, слугує 

підтвердженням правоті висловнених раніше думок щодо їхньої малої 

ефективності.  

Викликає інтерес відсоткове співвідношення між лідерами ЗМІ: така 

вагома перевага на користь друкованих журналів, здається, може бути 

розтлумачена тим фактом, що значна кількість експертів (68% опитаних) була 

зі сфери глянцевих видань, відтак, вони відповідали суб’єктивно, бажаючи 

підкреслити вагомість власного різновиду ЗМІ. Голоси за Інтернет-

інструментарій свідчать про обізнаність українських експертів у 

загальносвітових тенденціях і усвідомлення значущості останнього в 

просуванні люксових товарів.  

Серед запропонованих форм подачі матеріалу про люкс у журналах 

(стаття, інтерв’ю, рекламний макет) голоси розділилися фактично рівномірно – 

36 %, 34 % і 30 % відповідно. З огляду на невелику кількість опитаних (50 осіб) 

різниця між такими виборами не є статистично значущою. 

Проте, отриманий розподіл можна прокоментувати тим, що серед 

експертів зі сфери глянцю перевага була віддана двом першим формам, у той 

час як останній варіант був обраний, вочевидь, професіоналами зі сфери 

продаж, адже для останніх візуалізація, зазвичай, важливіша, ніж текст, адже 

містить у собі готовий елітарний образ, який «зчитується» з усіма деталями за 

декілька секунд і не потребує суттєвих витрат часу на прочитання та аналіз 
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інформації. А ось редактори та журналісти глянцевих видань, як «майстри 

пера» радше віддають голоси за текстову подачу реклами люксу.  

Нещирість у відповіді щодо найбільш дієвого ЗМІ підтвердилася в 

дублюючому запитанні, яке вимагало розгорненої відповіді (Яка роль Інтернет-

засобів у просуванні одягу люксових брендів?). Тут фактично всі експерти 

продемонстрували володіння актуальною інформацією щодо використання 

світовими люксовими брендами соціальних мереж як засобу привертання уваги 

до своєї продукції, відзначили перспективи цього каналу комунікації в 

майбутньому, лише деякі респонденти уточнили, що Інтернет-засоби ніколи не 

замінять традиційного люксового бутика, зважаючи на це, ми схильні вбачати в 

таких респондентах осіб, причетних до ритейлу. Адже питання не стосувалося 

продаж люксу через Інтернет, а лише просування, але «продажники» вмить 

відчули загрозу і одразу вирішили її попередити.  

Думки щодо каналів продажу люксового одягу також розділилися: 74 % 

експертів переконані в лідерстві традиційних люксових бутиків, у той час як 

решта віддає голоси за Інтернет-замовлення та персональну доставку (26 %). Це 

суттєвий показник, який підтверджує потребу у використанні Інтернет-ресурсів 

не лише як засобів інформації, а й як каналів продажу. Підтверджують 

вищенаведену думку й відповіді на запитання щодо чинників, які впливають на 

рівень продажів люксового одягу: 32 % респондентів висловилися на користь 

імені бренду; 46 % – стратегію рекламування; решта (22 %) назвали продавця 

уособленням бренду та найліпшим посередником між власником і споживачем 

(певно, такої думки дотримуються безпосередньо продавці).  

На превеликий жаль, чи-то через брак часу, чи-то через небажання глибоко 

аналізувати проблему, відкрите питання щодо найкращої стратегії просування 

одягу класу люкс лишилося майже не висвітленим. Більшість респондентів 

обмежилася 3–5 реченнями, зауваживши про сучасний складний стан ринку 

розкоші в Україні, про потреби оживити цей сегмент ринку, а також про зміну в 

складі українських споживачів люксу (політична еліта не бажає відкрито 

демонструвати свої статки і купує люксові товари переважно за кордоном, 
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бізнес-еліта чисельно зменшилася з огляду на зміну місця проживання, 

з’явилися нові молоді гравці, що переважно репрезентують царину 

інформаційних технологій і мають суттєві грошові активи), про те, що сьогодні, 

в складні часи для України, купувати й демонструвати люкс перестало бути 

трендом, про необхідність крокувати хоча б за, а ліпше поряд зі світовими 

тенденціями просування люксових брендів тощо.  

Опитування серед споживачів люксу також дало багато корисної 

інформації для нашого дослідження. Серед опитаних, що погодились взяти 

участь у дослідженні були переважно жінки (64%) віком від 25 до 50 років. 

Респонденти повідомили, що більшість купує люксові товари декілька разів на 

тиждень (64 %), менша частина – щодня (12 %), а решта (24 %) – раз на місяць. 

Ця інформація говорить про те, що сьогодні український люксовий сегмент 

ринку має 76 % постійних клієнтів, і 24 % – нестабільних (споживачі з преміум-

сегмента, які часом люблять побалувати себе люксовими речами). 

Клієнти люксових брендів підтвердили, що серед усього різноманіття 

елітарних товарів вони найбільше купують одяг і взуття (56 %), косметику та 

парфуми (26 %), ювелірні прикраси та годинники (18%). Chanel (45 %), 

Christian Dior (34 %), Louis Vuitton (21 %) виявилися найбільш улюбленими 

брендами респондентів. Отже, думка спожівачів та експертів щодо категорій 

товарів люксових брендів та торгових марок, які користуються найбільшою 

популярністю, практично співпадає.  

Також споживачі люксу зізналися, що для 62 % споживання люксових 

брендів – це спосіб життя, для 22 % – вияв гарного смаку, а для 16 % – спосіб 

самовираження. В описі люксових речей найбільше слух споживачів тішать 

прикметники елітарний (27 %), дорогий (26 %), витончений (25 %), статусний 

(22 %). Більшість респондентів дуже часто обговорює люксові придбання з 

друзями – 72 %, досить часто – 23 % і лише зрідка вдаються до таких 

обговорень 5 %.  

Покупці люксу зазначили, що фінансова й політична нестабільність не 

суттєво впливає на їхні придбання розкоші – 43 %, взагалі не впливає – 46 %, і 
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значно впливає – 11 %. Отже, на диво оцінки споживачів люксових брендів та 

експертів ринку роскощі щодо впливу фінансової та політичної настабільності 

на бажання і можливості придбання люксових брендів, суттєво відрізняються 

(Діаграма 3.3). 

Діаграма 3.3. 
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Запитання: Чи впливає фінансова та/або політична 

нестабільність в Україні на придбання Вами 

лакшері-товарів? 

 

Найбільше на рішення щодо придбання люксу серед споживачів впливає 

ім’я бренду (42 %), ексклюзивність товару – 24 %, останні придбання знайомих 

– 20 %, висока ціна – 14 %.  

Цікавими й на диво щирими були відповіді споживачів щодо способу 

придбання люксового одягу. Виявляється, що сьогодні українці надають 

перевагу традиційним бутикам у 46 % випадків, 41 % – купує люксовий одяг у 

шоу-румах, а решта 13 % – роблять замовлення онлайн. Останній показник 

досить високий, який свідчить на користь Інтернет-ресурсів. 

Про люксові новинки 45 % споживачі полюбляють дізнаватися з глянцю 

(21 % – статті експертів, 49 % – інтерв’ю із зірками, 30 % – рекламні макети), а 

решта 55 % – з Інтернет-сайтів (33 %) та соціальних мереж (67 %) (Діагарама 

3.4.).  
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Діаграма 3.4. 
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Запитання: Найчастіше Ви дізнаєтесь про нові колекції одягу 

люксових брендів та останні модні тенденції через? 
Це дуже високі показники Інтернет-ресурсів, які говорять про необхідність 

максимізувати їхній потенціал для поширення інформації про люкс серед 

споживачів. 73 % респондентів відповіли готовністю користуватися додатками 

до смартфонів із фешн- і лакшері-тематик.  

Отримані нами дані багато в чому підтверджуються маркетинговими 

дослідженнями українського ринку розкоші різних кампаній. Зокрема, за 

даними vrk.org.ua Інтернет-реклама – єдиний вид реклами, який показує 

стабільне зростання навіть під час економічних спадів. 

Таблиця 3.3. Динаміка витрат на рекламу 2007-2015 р.р.  

2007                                                       2015 

№ Вид реклами Частка, % 

1 ТБ-реклама 40 % 

2 Інтернет  26 % 

3 Преса  15 % 

4 Зовнішня реклама  11 % 

5 ТБ-спонсорство  5 % 

6 Радіо 3 % 

 

За даними Всеукраїнської рекламної коаліції [44]. 

За 8 років (2007–2014) зростання digital-бюджети зросли на 2 684,4 млн 

грн., у відносному вираженні – більш ніж у 44 рази. З 2007 року частка 

бюджетів digital-реклами в загальному спліті зросла на 25 % і зараз є другою за 

обсягами після ТВ-реклами, яка, своєю чергою, втратила 7 % [44]. 

№ Вид реклами Частка, % 

1 ТБ-реклама 47 % 

2 Преса 23 % 

3 Зовнішня реклама 19 % 

4 ТБ-спонсорство 7 % 

5 Радіо 3 % 

6 Інтернет 1 % 
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За прогнозами експертів [23], у 2016 році рекламний ринок продовжить 

відновлення після кризового 2014 року. Digital і ТБ-реклама будуть 

домінантними видами реклами, причому Інтернет-реклама зміцнить свої 

позиції на 2 %, а ТБ – на 1 %. 

Згідно з дослідженням McKinsey, онлайн-продажі люксових брендів за 

період із 2009 по 2014 рік зросли в 3,5 рази (2009 рік – 4 млн євро, 2010 – 5 млн 

євро, 2011 – 6 млн євро, 2012 – 7 млн євро, 2013 – 9 млн євро, 2014 – 14 млн 

євро) [142]. 

Серед споживачів брендів класу люкс на 35 % більше людей, що 

використовують мобільні пристрої, і на 42 % – тих, що використовують кілька 

девайсів для виходу в Інтернет (порівняно з середніми показниками): 95 % 

активно користуються мобільними телефонами, 75 % – кількома девайсами.  

Дослідження показало, що перед покупкою клієнти категорії люкс 

здійснюють у середньому 9 контактів із брендом, у ТОП-5 точок контакту 

входять 3 digital-канали: оффлайн-магазин – 80 %; «сарафанне радіо» – 50 %; 

форуми/блоги – 43 %; соціальні медіа – 36 %; онлайн-відео – 19 % [140].  

Отже, при розробці стратегії просування люксового бренду в Україні варто 

враховувати специфіку цільової аудиторії, наслідки світової економічної кризи, 

сучасну соціально-політичну нестабільність, а також інноваційні комунікаційні 

технології лакшері-брендингу. 

З метою удосконалення процесу просування люксових брендів ми 

вважаємо доцільними звертатися до останніх досягнень розробників ІТ-царини. 

Примітною в даному випадку є щорічна конференція розробників F8, яка 

відбулася у квітні 2016 року у Каліфорнії. Нововведення Facebook переважно 

розраховані на масового споживача, але деякі нові інструменти можуть бути 

корисними й для комунікативних інтеракцій зі споживачами люксу. Зокрема, 

дієвим засобом може стати відеокамера для зйомки панорамних відео. Фахівці 

Facebook створили відеокамеру для зйомки 360-градусних VR-відео для 

пристрою Oculus Rift. Також було розроблено програмне забезпечення для 

створення панорамних відеороликів із окремих кадрів. Кнопка «зберегти у 
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Facebook» також полегшить роботу з контентом, що привернув увагу і потребує 

подальшого аналізу. Віртуальна й доповнена реальність, що стає тривимірною 

за рахунок ззовні звичайних окулярів, дасть змогу любителям люксу оживити 

об’єкт власного зацікавлення, розглянути його в різних перспективах, зі 

збільшенням деталей та акценті на важливих нюансах. Не менш привабливим є 

запуск відкритого API для сервісу відеотрансляцій Facebook Live. Раніше вести 

трансляції у Facebook можна було тільки за допомогою спеціального додатка 

Facebook Mentions для мобільних пристроїв, але тепер інші компанії зможуть 

вбудовувати сервіс у свої продукти. Instant Articles, особливий спосіб 

відображення і завантаження статей у стрічку, став доступний усім виданням, 

що є цікавим для глянцевих форматів.  

Але не всі нововведення Facebook можуть бути корисними, на нашу думку, 

при просуванні люксу. Приміром, розробка Account Kit (авторизація в додатках 

без паролів), з одного боку, економить час, але для VIP-клієнтів це відсутність 

гарантії захисту. Так само як і запровадження чат-ботів із програмою Bot 

Engine, що дасть змогу машинам поводитись по-різному, залежно від ситуації, 

але ми пам’ятаємо, що клієнт люксового бренду бажає індивідуального підходу 

навіть у віртуальному світі, відтак, хоче спілкування не з автоматизованим 

роботом, а професіональним співробітником.   

Ми пропонуємо комплекс рекомендацій із просування брендів класу люкс 

в Україні, яка б спиралася як на традиційні ЗМІ у своїй комунікації з 

постійними та потенційними споживачами (причому на останніх варто робити 

значний акцент, адже цільова аудиторія люксу змінюється й буде варіюватися й 

далі упродовж наступних 5–7 років під впливом економічних коливань і 

соціально-політичних пертурбацій), так і на інноваційні Інтернет-ресурси. Наші 

опитування, проведенні серед експертів і споживачів люксу, підтверджують 

готовність українського ринку до вдосконалення комунікаційних інструментів 

інформаційними здобутками. Саме вони, на нашу думку, зможуть не просто 

поліпшити ситуацію на люксовому ринку, а з одгляду на свою інноваційну 
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привабливість, не дати цьому сегменту взагалі зникнути як феномену (сьогодні 

він скоротився у 2,5 рази порівняно з докризовим станом).  

Ми наполягаємо на посиленні використання digital в Україні при 

просуванні люксових брендів, адже істотні зміни, що відбулися у поведінці 

цільової аудиторії, посилили її орієнтацію на онлайн-споживання. Сучасний 

споживач хоче, аби бренд був: 

1) мультиканальним (люксовий бренд доступний із різних девайсів (ПК, 

планшет, мобільні); 

2) 24/7 (доступ до бренду є завжди, незалежно від часу доби); 

3) геодосяжним (доступ до бренду є скрізь, де б не перебував споживач). 

Отже, традиційні ЗМІ цікаві для нас, як завжди, глянцевими журналами. 

Причому рекламні макети, які демонструють комплексний імідж бренду, мають 

вийти в авангард. Інформаційний контент у статтях та інтерв’ю має давати нові 

стимули українській еліті. Акцент слід робити не лише на елітарному характері 

люксових брендів, але й варто підкреслювати їхню функціональність, а також 

опцію унікальності (приміром, ексклюзивна річ, яка може бути доопрацьована 

відповідно до побажань клієнта). З іншого боку, треба всіляко підвищувати 

соціальну роль класу надзаможних, адже лишаючись в Україні, навіть за часів 

економічної стагнації та несприятливих для бізнесу соціально-політичних умов, 

прошарок «обраних» сплачує податки з власного бізнесу в український бюджет, 

так само він чинить, купуючи коштовні речі в українських люксових бутиках, 

відтак, підтримує національну економіку.  

Роль телебачення як засобу комунікації з надзаможним класом сьогодні 

вкрай низька: люди великого бізнесу не мають часу на перегляд телеконтенту, 

немає жодної гарантії, що переглядаючи турнір із гольфу, вони обов’язково 

потраплять на рекламний блок; молодь (25–34 роки) надає перевагу Інтернет-

ресурсам у власних пошуках будь-якої інформації, в тому числі пов’язаної з 

люксовими брендами; «золота молодь» також заполонила простори Instagram та 

інших соціальних мереж («сарафанне радіо» серед цієї вікової групи більшою 

мірою перейшло в електронний простір).  
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Радіо ж стало засобом комунікації винятково з масовим споживачем, 3 % – 

показник занадто низький, щоб витрачати на цей канал зусилля з просування 

люксу. Зрозуміло, що багатоканальність – це плюс, але перевагу варто надавати 

першочергово digital-платформам, потім – телебаченню і лише після цього – 

друкованій пресі. 

Отже, серед  PR-інструментів на перше місце виходять соціальні мережі та 

соціальні сервіси. Проте їхня актуальна проблема полягає в якості контенту 

(виробники люксу мають усвідомити, що для них засоби Інтернету – це не 

спосіб зекономити, а можливість бути сучасними в очах сучасних споживачів). 

Бутикам в Україні замало мати сайт (останній має бути інтерактивним, простим 

у використанні, але промовляти мовою розкоші (в прямому і в переносному 

сенсах), треба вести співпрацю з українськими зірками шоу-бізнесу, 

«світськими левицями» тощо щодо розміщення красивого промо на їхніх 

сторінках у Facebook або блогах, що стимулюватиме підписників підсвідомо 

всотувати інформацію, згодом аналізувати та звертатися до цих люксових 

брендів самостійно. Окрім того, YouTube та інші відеохостинги можуть бути 

гарними площадками для ретрансляції останніх новинок люксових брендів, 

історії та традицій бренду, показів давнішніх колекцій, процесу виготовлення 

унікальної продукції тощо. Сьогодні люди звикають оперативно отримувати 

інформацію, а в сегменті люкс не вистачає нетрадиційних каналів донесення 

такої інформації.  

Серед засобів івент-менеджменту в українських реаліях залишається 

дієвим інструментом організація спеціальних закритих заходів (насамперед, 

благодійних). І в даному аспекті має використовуватися значущість 

символічної ролі люксового бренду, його знаковість, яка покликана змінити 

світоглядні орієнтири фінансової еліти. Соціальна значущість і щедрість 

надзаможного класу проявляється шляхом збору коштів на гострі соціальні 

проблеми. Такі івенти сьогодні не повинні бути способом задоволення пихи 

представників еліти, це можливість підкреслити їхню національну ідентичність 

і свідомість, готовність допомагати співгромадянам у скрутні часи. Соціальних 
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проблем вистачає завжди, але сьогодні через АТО в Україні з’явилося дуже 

багато воїнів-інвалідів, яким потрібні якісні протези, багато родин і дітей 

лишилися без батьків-годувальників, на жаль, держава сьогодні не може взяти 

на себе всі фінансові зобов’язання для комплексного розв’язання проблем. 

Саме тому варто акцентувати на цих проблемах увагу надзаможного прошарку 

й у результаті отримувати багаторівневу користь. 

Отже, сучасна гібридна модель просування люксових брендів в Україні – 

це такий комплекс комунікаційних інструментів (традиційних та інноваційних), 

який дає змогу, з одного боку, відновити й підсилити інтерес українського 

надзаможного прошарку до люксової продукції, а, з іншого, – робить цю страту 

соціально значущою як у її самосприйнятті зокрема, так і в перцепції 

громадянського суспільства загалом. Важливим на даному етапі є використання 

кризових технологій, які передбачають нетрадиційні рішення щодо 

стимулювання попиту на лакшері-бренди (креативні івенти, незвичний контент 

тощо). 

Наші рекомендації стосуються як змістового, так і формального боку 

просування люксових брендів в Україні. Щодо аспекту форми, то ми 

пропонуємо використовувати інтегровані комунікаційні технології, які 

складатимуться на 50 % із засобів АТL та на 50 % – ВТL, такий підхід дасть 

змогу нівелювати огріхи обох сфер і отримати бажаний результат. Враховуючи 

результати цифрової революції, а також персоналізований підхід до споживача 

люксу, основними каналами комунікації мають стати  Інтернет (50 %), пряма 

комунікація (20 %), телебачення (15 %) та друковані ЗМІ (15 %). Таку ієрархію 

ми визначаємо оптимальною через ширший і більш варіативний ряд Інтернет-

інструментів порівняно з іншими. Друкованим ЗМІ притаманні такі засоби, як 

рекламні макети, інтерв’ю та статті; телебаченню – продукт-плейсмент, 

відеоролики, ТБ-спонсорство, спеціальні програми; прямій комунікації – бренд-

івенти, консультування, спеціальні заходи; Інтернет використовує соціальні 

мережі, digital ЗМІ, відеохостинги, веб-сайти та мікросайти, брендовані 

субдомени, бекстейдж-відео, банерну рекламу преміум формату, мультимедійні 
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проекти, статті, інтерв’ю, відеоролики, онлайн трансляції показів нових 

колекцій, виставок, презентацій, фотопроекти, брендований бекграунд, 

інтерактивні листівки тощо.  

Щодо змісту просування люксових брендів в Україні, то ми пропонуємо 

акцентувати увагу на: нових мотиваційних чинниках для споживачів 

(зміцнення національної ідентичності); збільшення українських зірок у 

промоушені; запровадження української мови на люксовому ринку; 

інтерактивний характер люксових брендів (цілодобова та гео- доступність).  

При цьому фахівцям із просування люксових брендів, переходячи на 

Інтернет-інструментарій, варто пам’ятати, що на цих засобах не варто 

економити, продакшн має бути високоякісним, виглядати дорого, бути 

привабливим і заохочувальним для споживача. 

Сучасний світ вирізняється швидкістю та змінюваністю. Дієві 10 років 

тому засоби комунікації в просуванні люксових брендів не можуть бути 

актуальними сьогодні, адже змінюються технології, і, своєю чергою, вони 

змінюють споживачів. Виробник і ритейлер мають іти на крок попереду 

спільноти, передбачати її потреби, сьогодні ж лакшері-брендинг змушений 

наздоганяти громаду, яка швидко освоює нові Інтернет-ресурси. Український 

люксовий ринок, опинившись у складних економічних і соціально-політичних 

обставинах, змушений боротися за життя і творити нові традиції в рамках 

конструктивного діалогу зі свідомим і просунутим споживачем.    

 

Висновки до третього розділу 

 

Даний розділ було повномірно присвячено прикладним аспектам 

люксового сегмента ринку, дослідженню особливостей і засад практичної 

діяльності з просування лакшері-брендів у світі та в Україні. Ми 

проаналізували ключові чинники, що впливають на зміст і вектори руху ринку 

розкоші, виявили основні актуальні тенденції останнього, а також розробили 

поради з удосконалення просування  люксових брендів в Україні з урахуванням 
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комплексності когнітивних зв’язків, яким визначається український сегмент 

люксу.  

У першому підрозділі третього розділу дисертації було здійснено системне 

дослідження наслідків світової економічної кризи, що вплинули на глобальні 

тенденції розвитку люксу. Виявилося, що ринок розкоші опинився найбільш 

стабільним серед інших сегментів (мас-маркет, преміум) до викликів 

економічної стагнації через природну стійкість до флуктуацій. Проте 

негативний баланс панував у царині люксу майже 2 роки (2008–2009). У цей 

час було скорочено деякі виробництва, відкладено введення нових продуктів, 

зменшено численні склади відділів зі зв’язків із громадськістю та реклами, 

призупинено відкриття точок ритейлу в деяких країнах тощо. Різні люксові 

бренди обирали різні шляхи боротьби з економічними проблемами: хтось діяв 

м’яко, пропонуючи вагомі знижки; дехто навпаки досить агресивно – 

підвищуючи ціни й обмежуючи кількість одиниць у серії тощо. Проте з 2010 

року люксовий ринок почав демонструвати позитивну динаміку. Зріс попит на 

нерухоме майно для нових точок ритейлу, відповідно зросла ціна на квадратні 

метри на центральних вулицях міст, що традиційно вважаються «столицями» 

люксу (Нью-Йорк, Париж, Мілан тощо). Світова економічна криза стала 

своєрідним випробуванням на міцність – встояли найсильніші.  

Другий підрозділ даного розділу було присвячено аналізу актуальних 

трендів європейських люксових брендів, що панують сьогодні в модних 

столицях світу. Виявилося, що ключові маркетингові тенденції 

західноєвропейського ринку розкоші полягають в орієнтації на бутик-туризм на 

власній території, розширення ринків збуту в Азії (Китай, Південна Корея, 

Сингапур, Японія), а також зменшенні внутрішнього споживача. Також цей 

підрозділ містить глибокий аналіз комунікаційних засобів з просування люксу, 

у результаті чого ми маємо можливість виділити пріоритетні напрями 

комунікації, переваги та недоліки використовуваних інструментів. Загалом ми 

акцентуємо увагу на комбінованому характері засобів із просування люксових 

брендів.   
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У третьому підрозділі даного розділу ми дослідили специфіку просування 

люксових брендів в Україні, яка б враховувала і загальносвітові тенденції ринку 

розкоші, і унікальні економічні та соціально-політичні умови сьогодення. Під 

час вироблення рекомендацій щодо удосконалення лакшері-брендингу ми 

використовували результати соціологічниого дослідження (опитування у формі 

анкетування), яке було проведено серед експертів і споживачів люксу, а також 

результати маркетингових досліджень різних експертних кампаній. У 

результаті ми запропонували використовувати гібридну модель просування 

люксових брендів в Україні – такий комплекс комунікаційних інструментів 

(традиційних та інноваційних), який дає змогу, з одного боку, відновити й 

підсилити інтерес українського надзаможного прошарку до люксової продукції, 

а з іншого, – робить цю страту соціально значущою як у її самосприйнятті 

зокрема, так і в перцепції громадянського суспільства загалом. Проте сьогодні 

ми наполягаємо на посиленні значущості digital інструментів і вважаємо їх 

провідними у зв’язку з еволюцією цільової аудиторії. Саме таким способом, на 

нашу думку, український люксовий сегмент зможе вистояти і зміцнити свої 

позиції в часи соціально-політичної та економічної нестабільності.     
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ВИСНОВКИ 

 У висновках наводяться узагальнені результати дослідження, що мають як 

теоретичне, так і практичне значення та засвідчують досягнення мети роботи. 

1. На підставі аналітичного огляду теоретичних джерел та аналізу різних 

підходів до визначення таких понять, як бренд, брендинг, лакшері-ринок, 

лакшері-бренд, були запропоновані власні дефініції цих термінів, що 

забезпечило теоретичну базу дослідження і стало підґрунтям для розробки 

емпіричної частини дисертаційної роботи – опитування споживачів товарів 

люксових брендів та експертів ринку розкоші. Результати опитування 

засвідчили зміни в образі та характері сучасного заможного споживача: було 

виявлено значне омолодження цільової аудиторії лакшері-брендів, її 

зацікавленість актуальними інформаційними та комп’ютерними технологіями, 

тяжіння до раціонального вибору брендів.  

2. Дослідження змісту та особливостей комунікаційних технологій у сфері 

лакшері-брендингу виявило специфіку використання засобів зв’язків із 

громадськістю, реклами, івент-менеджменту, кризового менеджменту як 

комунікаційних інструментів у просуванні люксових брендів. Найбільш дієвим 

каналом комунікації є пряма взаємодія з клієнтами у формі різних заходів 

(презентацій, спонсорських івентів, благодійних вечорів). 

3. Встановлено, що комунікаційний інструментарій, задіяний у просуванні 

люксових брендів, відіграє роль посередника між виробником і споживачем, 

наповнює змістом відповідний дискурс, закладає фундамент інтеракцій. 

Традиційні комунікаційні засоби та інноваційні ресурси, насамперед соціальні 

мережі та соціальні сервіси, формують новий каркас для ефективного 

поширення якісної інформації щодо люксових брендів, нових трендів, колекцій 

і планів. Проведене емпіричне дослідження підтвердило важливість і значення 

традиційних ЗМІ у просуванні люксових брендів та виявило зростання ролі 

соціальних сервісів і соціальних мереж.  

4. Аналіз впливу світової фінансової кризи на більшість люксових ринків 

та на просування брендів в Україні дав змогу виявити, що вона не похитнула 

українського лакшері-сегменту, але соціально-політичні події 2013–2014 років 
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дестабілізували його. Результати опитування експертів і споживачів ринку 

продемонстрували різну оцінку респондентами впливу соціально-політичної та 

фінансової нестабільності на споживання товарів. Допоможуть стабілізувати та 

розвинути люксовий український ринок зможуть цифрові комунікаційні засоби: 

мультимедійні проекти на базі онлайн-платформ, якісна банерна реклама, 

спеціальні проекти (онлайн-клуби споживачів), що мають реалізовуватись 

протягом п’яти-семи років.  

5. Під час дослідження процесів просування європейських люксових 

брендів у посткризовому контексті з метою виявлення спільних і відмінних 

засад їх функціонування, а також для подальшого конструктивного 

використання позитивного досвіду на українському ґрунті було встановлено 

певні загальносвітові тренди. Одним із таких трендів розвитку світового ринку 

товарів люксових брендів, який проявився також і в Україні, стало швидке 

відновлення ринку після світової фінансової кризи. За два роки від початку 

стагнаційних процесів люксовий ринок вийшов із негативних показників, що 

пояснюється більш стабільною суттю ринку розкоші як такого. Разом із цим 

відбулось формування нового типу споживачів люксових брендів, які віддають 

перевагу функціональності й унікальності речі та сповнені бажання 

продемонструвати свою належність до соціальної групи надзаможних.  

6. Доведено необхідність розробки й запровадження нових стратегій 

просування люксу в Україні. Запропонована авторська модель є гібридною за 

своєю суттю, оскільки поєднує традиційні й інноваційні комунікаційні засоби, а 

також враховує нові мотиваційні чинники для українських споживачів, а саме: 

функціональність люксових речей; соціальну значущість придбання люксу як 

підтримку національної економіки; благодійну діяльність як прояв національної 

свідомості класу надзаможних. 

Визначаючи перспективи дослідження комунікаційних засобів у 

просуванні лакшері-брендів, можна було би провести більш глибокий 

компаративний аналіз люксових ринків на різних континентах, докладніше 
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вивчити ґенезу китайського ринку розкошів, а також умови й чинники, що 

сприяли його динамічному розвитку.  

Цікавою була б розробка моделей із просування окремих лакшері-брендів 

у світі та в Україні з докладним описом механізмів просування й імплементації 

у практику. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
 

Програма соціологічного дослідження 

На тему «Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів» 

Проблемна ситуація: 

- гносеологічний аспект: 1) необхідність надання переваги таким об’єктам 

дослідження, що презентують реальну специфіку комунікаційних технологій, їх 

роль та можливості у просуванні лакшері-брендів; 2) невизначений характер 

провідних трендів, позитивних і негативних умов, в яких відбувається 

просування люксових брендів в Україні; 3) незначна розкритість тенденцій, 

переваг і недоліків конкретних комунікаційних інструментів просування 

люксових брендів у світі та в Україні; 

- прикладний аспект: 1) наявність цілісно не відрефлексованих аспектів 

значення традиційних ЗМІ, а також ролі соціальних сервісів і соціальних мереж 

у лакшері-брендингу; 2) невідповідність результатів попередніх досліджень 

образу сучасного споживача лакшері-брендів, розуміння його мотиваційних 

чинників та пріоритетних комунікаційних каналів; 3) недостатня висвітленість 

впливу світової фінансової кризи на динаміку просування брендів класу люкс. 

Теоретичним об’єктом дослідження є лакшері-бренди. 

Емпіричним об’єктом дослідження є споживачі товарів люксових брендів 

та експерти ринку товарів класу люкс. 

Предметом дослідження є комунікаційні технології у просуванні лакшері-

брендів. 

Метою дослідження є специфіка використання комунікаційних технологій 

у просуванні лакшері-брендів. 

Завдання дослідження: 
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1. з’ясувати специфіку українського ринку люксових брендів через 

ранжування та позиціонування товарів і брендів класу люкс з 

позицій споживачів та експертів; 

2. виявити наявність чи відсутність різниці оцінок позиціонування 

товарів і брендів класу люкс споживачів та експертів українського 

ринку; 

3. визначити специфіку образу українського споживача товарів і 

брендів класу люкс, встановити частоту та мотивацію вибору таких 

покупок;  

4. визначити пріоритетні комунікаційні канали та комунікаційні 

технології у просуванні товарів і брендів класу люкс з позицій 

експертів і споживачів; 

5. з’ясувати вплив світової фінансової кризи на динаміку просування 

брендів класу люкс в Україні в уявленнях експертів ринку та 

споживачів. 

Спосіб формування вибірки: невипадкова (неймовірнісна) вибірка з 

огляду на доступність для дослідника емпіричного об’єкту дослідження та 

ілюстративний характер самого дослідження. 

У зв’язку із специфікою емпіричного об’єкту дослідження (опитування 

експертів ринку розкоші та споживачів лакшері-брендів) було застосовано 2 

типи невипадкової вибірки. 

Так, при відборі експертів був застосований невипадковий спрямований 

відбір, в основу якого був покладений метод вибору типових об’єктів (типових 

представників). Застосування такого способу відбору виправдано обмеженою 

невеликою кількістю емпіричних об’єктів дослідження – експертів у сфері 

лакшері бізнесу та брендингу. Відбір типових об’єктів (представників-

експертів) достатньою мірою здатен забезпечити репрезентативність отриманих 

даних, спираючись на чітке обґрунтування вибору об’єктів опитування. У 
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даному дослідженні такими об’єктами стали експерти ринку розкоші: 

представники спеціалізованих ЗМК – видавці, редактори, журналісти модних 

журналів, фешн-блогери; підприємці – власники і продавці брендових 

люксових бутиків; дослідники ринку – маркетологи, соціологи, психологи.  

При відборі респондентів для опитування споживачів люксових брендів 

була використана невипадкова вибірка з методом стихійного відбору. 

Застосування даного типу вибірки обумовлене специфікою самого емпіричного 

об’єкту дослідження – групи споживачів, що зустрічаються доволі рідко 

(споживачів, що мають дуже високі доходи, представники елітних груп 

суспільства), та мають можливість і бажання поговорити з дослідником-

інтерв’юером. В основу відбору респондентів для опитування була покладена 

наявність у них регулярного досвіду купівлі та споживання товарів люксових 

брендів. 

Мінімальний запланований обсяг вибірки – 450 осіб. 

Визначення основних процедур отримання емпіричного матеріалу і 

його наступної обробки: анкетування, категоризація та обробка отриманих 

первинних емпіричних даних за допомогою пакетів SPSS і ОСА. 

Пізнавальні можливості методів: серед усіх методів задля уникнення 

додаткових часових і грошових затрат та інших незручностей, що могли б 

виникнути за експерименту або спостереження, було обране 

напівформалізоване анкетування, оскільки: 1) анкета передбачає можливість 

чітких формалізованих запитань, відповіді на які легко закодувати з метою 

подальшої обробки первинних даних; 2) відповіді на неформалізовані (відкриті) 

запитання анкети зручні з точки зору подальшої розробки рекомендацій для 

практичної діяльності. 
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Дизайн дослідження 

Дослідження передбачало використання анкетного опитування як методу 

збору інформації, орієнтованого на представлення позицій і точок зору двох 

груп – учасників ринку лакшері-брендів: експертів та споживачів. 

 

Цільова група Метод дослідження 

• Експерти в галузі лакшері 

(представники ЗМК – видавці, 

редактори, журналісти модних 

видань; фешн-блогери; 

власники і продавці брендових 

люксових бутиків; аналітики ринку) 

• Опитування (анкетування) 

- 50 анкет   

• Споживачі продукції товарів 

брендів класу люкс 

• Опитування (анкетування) 

- 400 анкет  
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Теоретична інтерпретація понять: 

Бренд – дослівно з англійської мови – тавро, розпечене залізо, факел, 

клеймо, меч, ґатунок. Це  «комбінація унікального дизайну, назви, символу, 

слова або іміджу, яка використовується для створення образу, що вирізняє 

продукт серед конкурентів» [17]. Це «асоціації споживачів товарів про високу 

якість, престиж та ін., з одного боку, і комерційні вигоди виробників даного 

бренда – з іншого» [87]. Бренди не існують в реальному світі – це ментальні 

конструкції. Бренд найкраще описати як суму всього досвіду людини, її 

сприйняття речі, продукту, компанії або організації. Бренди існують у вигляді 

свідомості або конкретних людей, або суспільства [22]. 

Брендинг – це «діяльність із створення тривалої прихильності до товару 

на основі сукупного впливу на споживача рекламних повідомлень, товарної 

марки, пакування, матеріалів для стимулювання збуту та інших елементів 

комунікації, об’єднаних певною ідеєю та фірмовим оформленням, які 

виокремлюють товар серед конкурентів і створюють його образ. Брендинг є 

синтезованим інструментарієм маркетингу» [74]. Це  «процес створення 

відмінностей товару, які здатні спонукати цільову аудиторію обирати саме цей 

товар, незважаючи на жорстку конкуренцію і велику кількість альтернатив і 

замінників» [87]. 

Люкс (розкіш) - у перекладі з англійської воно означає «розкіш»,  

латинське слово «luxus», від якого походить англійське «luxury» означає 

«надмірну розкіш», а «luxus» сформований на основі ще одного слова з латини 

«lux», що значить «світ, блиск». У тлумачному словнику Д. Ушакова «розкіш» 

визначається як зовнішня пишність, надлишок у комфорті, життєвих 

зручностях і задоволеннях, пов’язаних із витратами, що перевищують середній 

рівень життя [75, с. 341].   

Люксовий бренд  – це асоціації споживачів (переважно представників 

фінансової еліти), що виникають внаслідок тісного психологічно-емоційного 

зв’язку,  щодо коштовних, унікальних та високоякісних товарів і послуг, які з 
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огляду на престижність та ексклюзивність спроможні задовольнити потребу 

клієнта в підтвердженні його соціальної статусності та самобутності, а для 

виробників – за умов використання стратегічного брендингу – інструмент 

отримання надприбутку.     

Люксовий ринок (ринок розкоші) – такий сегмент загального ринку, на 

якому з переважанням попиту над пропозицією представлені високоякісні, 

дорогі, елітарні, часом ексклюзивні товари, розраховані на специфічну цільову 

аудиторію (дуже заможних людей), за рахунок яких споживачі можуть 

задовольнити свої внутрішні потреби в зовнішньому підтвердженні соціального 

статусу, унікального іміджу, смаку та інтелектуальності.  

Слід відрізняти від «преміум ринку» та «масового ринку». Товари та 

послуги преміум класу доступні більш широкому колу (заможним), вони не є 

унікальними у своєму роді, але мають високу ціну та попит, дещо вищий за 

пропозицію, таку продукцію, на відміну від люксової, можуть придбати навіть 

пересічні громадяни, заощаджуючи тривалий час кошти на її придбання. 

Масовий ринок розрахований на середньостатистичну людину, представлені в 

ньому бренди є недорогими й доступними, пропозиція товарів даного сегмента 

часто значно перебільшує попит. 

Експерт - це людина, яка володіє необхідними знаннями та якій 

доручається дати оцінку  питань, що виникають під час дослідження і 

стосуються певних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних 

об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини дослідження. 

Експертами у дослідженні ринку лакшері брендів можуть виступати 

представники спеціалізованих ЗМК – видавці, редактори, журналісти модних 

журналів, фешн-блогери; підприємці – власники і продавці брендових 

люксових бутиків; дослідники ринку – маркетологи, соціологи, психологи.  

Споживач –  фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або хоче 

придбати продукцію для своїх потреб, безпосередньо не пов'язаних з 
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підприємницькою  діяльністю, або виконанням обов'язків найманого 

працівника. 

Мотив – від французької – motif, від середньовічної латини motivus, від 

латинського motus – прикметник минулого часу дієслова  movēre – рухати(ся). 

У поведінкових науках – психології, соціології, економіці – внутрішня рушійна 

сила, що спонукає людину до дії. 

Комунікація - цілеспрямована діяльність із передачі або обміну 

інформацією (знання, досвід, емоції  тощо) між соціальними суб’єктами 

(індивіди, групи, інститути і т. д.) із метою систематизації, управління та 

оновлення суспільних взаємодій.  Соціально обумовлений процес передачі та 

сприйняття інформації в умовах міжособистісного й масового спілкування 

різними каналами за допомогою різних засобів комунікації (В. Бориснев). 

Комунікаційні технології – засоби і форми здійснення соціальних 

комунікацій. Подібно до будь-якої технології, комунікаційна технологія 

орієнтована на результат, який є повторюваним, типовим (власне в цьому і є 

технологічність). Існує багато авторських класифікацій комунікаційних 

технологій. Більшість із них охоплює такі види: 1) технології пропаганди; 2) 

технології формування іміджу; 3) технології виправлення інформації 

(спіндоктор); 4) технології інформаційних війн; 5) технології соціальних 

зв’язків (паблік рилейшнз); 6) технології перемовин; 7) рекламні технології; 8) 

виборчі технології; 9) кризові технології; 10) технології чуток; 11) івент-

менеджмент; 12) медіація тощо.  

Комунікаційні канали – це реальна або умовна „лінія” зв’язку (контакту), 

по якій рухаються повідомлення від комунікатора до реципієнта. Виділяють 

такі види каналів комунікації: 1) прямі – коли інформація передається 

безпосередньо від інформатора до інформованої особи; 2) непрямі – коли 

інформація передається через третіх осіб; 3) офіційні – надають точну і 

достовірну інформацію; 4) неофіційні – надає неперевірену інформацію за 

допомогою чуток, обміну думками без посилання на достовірні джерела. 
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Реклама, комплекс зв’язків з громадськістю тощо є каналами або засобами 

комунікації. 

Просування (маркетингова комунікація) (англ. promotion) — один з 

елементів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір інструментів 

комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або 

продавця продукції до його цільової аудиторії. Комплекс просування
 
об’єднує: 

рекламу, стимулювання збуту, персональний продаж, зв’язки з громадськістю, 

прямий маркетинг. 
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Емпірична операціоналізація понять: 

Сегментація люксового ринку - дослідник С. Славінський
1
 пропонує 

таку типологію люксового ринку:  

Pure luxury – традиційні люксові продукти, мало відомі широкій публіці, 

вони практично не рекламуються і не ідентифікуються поза цільовою 

аудиторією;  

So-luxury – традиційні предмети розкоші, достатньо добре відомі, але не 

доступні за ціною преміальній аудиторії, яка здатна їх адекватно оцінити;  

Newer luxury – ексклюзивні продукти, створені на основі товарів масового 

попиту, зазвичай, за рахунок  видозміни зовнішнього вигляду, обмеженим 

тиражем, вони створюються переважно для аудиторії існуючих споживачів 

базового продукту. 

Споживачі товарів лакшері брендів – німецький дослідник Д. Герман 

пропонує три типи споживачів люксових товарів в залежності від частоти та 

специфіки придбання товарів розкоші:  

1) справді багаті люди, для яких бренди мрії належать до буденних витрат;  

2) споживачі, які роблять зусилля – час від часу в деяких категоріях 

продукції вони купують те, що їм у цілому  не по кишені.  Такі покупки 

становлять значну частину  всіх покупок брендів мрії;  

3) споживачі масових предметів і послуг розкоші, продукції, яка колись 

пропонувалася лише багатіям (рейси, мобільні телефони, ноутбуки, курорти, 

казино, клуби лижного спорту/гольф-клуби/тенісні клуби, домашні кінотеатри, 

пластична хірургія аудіо-/ відеоапаратура з можливостями монтажу на 

професійному рівні тощо). 

                                                             
1
  Славинский С. Введение в «лакшери». Роскошь как продукт. [Электронный ресурс] / Доступ: 

http://www.zubry.ru.  
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Мотиви споживачів люксових брендів – наукові концепції, що 

пояснюють фактори і мотиви споживання товарів розкоші, спираються на 

розуміння нефункціональності попиту, що виражається у демонстративній 

поведінці та статусному споживанні. Мотиви споживачів лакшері брендів 

можуть бути виражені через такі форми соціальної приналежності (за 

Г. Лейбенстайном) [37]: 

- ефект приєднання до більшості – характерний для бідних верств 

населення, які намагаються купувати товари розкоші (або їх підробки), що 

доступні багатим людям (ідентифікація на рівні соціального сприйняття як 

«небідна людина»);  

- ефект сноба – притаманний заможним верствам населення, коли людина 

купує рідкісний товар для підкреслення власної оригінальності, попит на товар 

обернено пропорційно залежить від величини споживання іншими членами 

суспільства, тобто чим більш рідкісним є споживання іншими, тим більший 

попит (ідентифікація на рівні соціального сприйняття як «заможна людина»);  

- ефект Веблена – придбання товарів для створення ілюзії високого 

соціального статусу, орієнтація на високу ціну товару, попит на товар прямо 

пропорційно залежить від величини ціни, тобто чим вище ціна товару, тим 

вище попит на нього (як і в ефекті сноба ідентифікація на рівні соціального 

статусу «заможна людина» та приховування бідності). 

Товари класу люкс – серед дослідників відсутня єдина класифікація 

люксових товарів. Дослідницька компанія Mintel виокремлює три категорії 

товарів: 1) модний одяг і шкіряні вироби, 2) косметика та парфуми, 3) ювелірні 

прикраси і годинники; компанія Bain & Co  – шість: 1) дизайн (одяг, парфуми, 

косметика, ювелірні вироби, годинники, взуття, шкіряні вироби), 2) їжа, 3) 

алкогольні напої, 4) автівки, 5) яхти, 6) сектор послуг або гостинність. У 

даному дослідженні пропонується така класифікація: 

- Косметика та парфуми 
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- Одяг та взуття 

- Їжа та алкогольні напої 

- Антикваріат 

- Ювелірні вироби та годинники 

- Автомобілі 

- Твори мистецтва 

Лакшері-бренди –  згідно дослідження Всесвітньої асоціації 

розкоші (World Luxury Association, WLA) були визначені 10 найпопулярніших 

у світі люксових брендів, до якої увійшли: 

- Hermes 

- Chanel 

- Louis Vuitton 

- Christian Dior 

- Ferragamo 

- Versace 

- Prada 

- Fendi 

- Giorgio Armani 

- Ermenegildo Zegna 

 



200 
 

 

Гіпотези дослідження 

 

1. Найбільшою популярністю серед споживачів люксових брендів 

користуються товари повсякденного особистого користування (одяг і взуття, 

косметика і парфумерія), відомих класичних брендів (Chanel, Louis Vuitton, 

Christian Dior). 

2. Оцінки позиціонування категорій товарів та самих люксових брендів 

споживачів та експертів співпадають. 

3. Основними мотивами придбання люксових брендів українськими 

споживачами є специфічний спосіб життя, притаманний представникам 

певного соціального прошарку. 

4. Пріоритетним каналом просування люксових брендів залишаються 

профільні журнали («глянець»). 

5. Інтернет як канал просування одягу люксових брендів набуває все більшої 

популярності серед споживачів. 

6. Вплив світової фінансової кризи на купівлю предметів розкоші люксових 

брендів по-різному оцінюється експертами і споживачами. 
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Позиціонування 

люксових  

товарів і 

брендів 

Системний аналіз (схема показників) об’єкту дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люксові бренди 

Споживачі  Експерти   

Ринок люксових 

товарів 

Вплив зовнішніх 

факторів: світова 

фінансова криза 

Комунікаційні канали і 

технології просування 

люксових брендів 

1) пропаганда;  

2) формування іміджу;  

3) виправлення інформації 

(спіндоктор);  

4) інформаційних війн;  

5) паблік рилейшнз;  

6) перемовин;  

7) реклама;  

8) виборчі технології;  

9) кризові технології;  

10) чутки;  

11) івент-менеджмент; 

12) медіація 

 Косметика та парфуми 

 Одяг та взуття 

 Їжа та алкогольні напої 

 Антикваріат 

 Ювелірні вироби та 

годинники 

 Автомобілі 

 Твори мистецтва 

 

- Hermes 

- Chanel 

- Louis Vuitton 

- Christian Dior 

- Ferragamo 

- Versace 

- Prada 

- Fendi 

- Giorgio Armani 

- Ermenegildo Zegna 

Суб’єктивні 

фактори: частота і 

мотиви покупки  
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Додаток Б 

АНКЕТА ЕКСПЕРТА 

Шановний експерте! 

Дане анкетування проводиться в межах наукової роботи, спрямованої на дослідження 

сучасного стану люксового сегменту ринку в Україні. 

1. Яка група товарів лакшері сегменту, на Вашу думку, сьогодні є найбільш 

затребуваною в Україні? (оберіть один із запропонованих варіантів) 
1. Косметика та парфуми 

2. Одяг та взуття 

3. Їжа та алкогольні напої 

4. Антикваріат 

5. Ювелірні вироби та годинники 

6. Автомобілі 

7. Твори мистецтва 

2. Будь-ласка, проведіть ранжування сьогоденної популярності груп товарів 

люксового сегменту в Україні від 1 до 7 (1 – найбільш популярна група товарів,  7 – 

найменш популярна) 

 

1. Косметика та парфуми 

2. Одяг та взуття 

3. Їжа та алкогольні напої 

4. Антикваріат 

5. Ювелірні вироби та годинники 

6. Автомобілі 

7. Твори мистецтва 

3. Як Ви вважаєте, придбання товарів класу люкс – це (оберіть один із запропонованих 

варіантів): 

1. Необхідність, зумовлена приналежністю до заможного класу 

2. Тяжіння до прекрасного 

3. Спосіб самовираження 

4. Прояв гарного смаку 

5. Спосіб життя 

6. Марнотратство 

4. Чи впливає фінансова та/або політична нестабільність в Україні на купівельні 

спроможності споживачів люксового ринку? 

1. Так, дуже сильно 

2. Впливає, але не суттєво 

3. Взагалі не впливає 

5. Чи завжди люксовий бренд – це синонім високої якості товару? 

1. Так 

2. Ні 

3. Не знаю 

6. Наскільки вимогливі вітчизняні споживачі люксових товарів? 

1. Надмірно вимогливі 

2.  Досить вимогливі 

3. Не дуже вимогливі 

4. Взагалі не вимогливі 
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7. На Вашу думку, який люксовий бренд одягу є найбільш популярним серед 

українських споживачів? (Оберіть один із запропонованих варіантів або назвіть 

власний) 

1. Hermes 

2. Chanel 

3. Louis Vuitton 

4. Christian Dior 

5. Ferragamo 

6. Versace 

7. Prada 

8. Fendi 

9. Giorgio Armani 

10. Ermenegildo Zegna 

11. Свій варіант _____________________ 

 

8. Будь-ласка, проведіть ранжування люксових брендів одягу (1 – найбільш 

популярний, 10 - найменш) 

1. Hermes 

2. Chanel 

3. Louis Vuitton 

4. Christian Dior 

5. Ferragamo 

6. Versace 

7. Prada 

8. Fendi 

9. Giorgio Armani 

10. Ermenegildo Zegna 

11. Свій варіант _____________________ 

9. Який різновид ЗМІ, на Ваш погляд, є найбільш дієвим каналом у просуванні одягу 

люксових брендів? (Оберіть один із запропонованих варіантів) 

1. ТБ 

2. Радіо 

3. Журнали 

4. Інтернет 

 

10. Найбільш ефективна реклама одягу люксових брендів у журналах відбувається у 

формі (оберіть один із запропонованих варіантів): 
1. статей 

2. інтерв’ю 

3. рекламних макетів  

 

11. Чи сприяє рекламуванню одягу люксових брендів «сарафанне радіо» (обмін 

інформацією серед клієнтів)? 
1. Так, дуже сильно 

2. Доволі сильно 

3. Не дуже 

4. Взагалі не сприяє 

 

12. Які означення одягу люксових брендів найбільше приваблюють споживачів (оберіть 

три із запропонованих варіантів): 
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1. стильний 

2. статусний 

3. елітарний 

4. гламурний 

5. витончений 

6. коштовний 

7. рафінований 

8. дорогий 

9. вишуканий 

10. вражаючий 

13. Найкращий, з Вашої точки зору, канал продажу одягу люксових брендів (оберіть 

один із запропонованих варіантів): 

1. шоу-рум 

2. інтернет-замовлення та доставка 

3. традиційний брендовий магазин 

 

14. Роль продавця в ефективності продажу  люксового одягу: 
1. дуже важлива 

2. досить важлива 

3. неважлива 

 

15. Продавець люксового одягу – це (оберіть один із запропонованих варіантів): 
1. обличчя бренду 

2. посередник між товаром і покупцем 

3. «права рука» покупця 

4. зайва ланка 

 

16. Рівень продаж одягу лакшері залежить від: 
1. якості товару 

2. виключно імені бренду 

3. стратегії рекламування 

4. продавця 

5. настрою споживача 

 

17. Найкраща стратегія просування одягу класу люкс – це (дайте розгорнуту відповідь) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

18. Зазначте, будь ласка, вашу стать: 

 

1 – чоловік 

2 - жінка 

 

19. Зазначте, будь ласка, ваш вік ______________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК В 

АНКЕТА СПОЖИВАЧА 

Шановний споживачу! 

Дане анкетування проводиться в межах наукової роботи, спрямованої на дослідження 

сучасного стану люксового сегменту ринку в Україні.  

 

3. Товари якої групи лакшері сегменту Ви купуєте найчастіше? (оберіть один із 

запропонованих варіантів) 
1. Косметика та парфуми 

2. Одяг та взуття 

3. Їжа та алкогольні напої 

4. Антикваріат 

5. Ювелірні вироби та годинники 

6. Автомобілі 

7. Твори мистецтва 

 

4. Як часто Ви купуєте люксові товари? (оберіть один із запропонованих варіантів) 

1. Щодня 

2. Декілька разів на тиждень 

3. Кілька разів на місяць 

4. Декілька разів на рік 

 

5. Для Вас придбання товарів класу люкс – це (оберіть один із запропонованих 

варіантів): 
1. Необхідність, зумовлена приналежністю до заможного класу 

2. Тяжіння до прекрасного 

3. Спосіб самовираження 

4. Прояв гарного смаку 

5. Спосіб життя 

6. Марнотратство 

7. Бажання винагородити себе за щось 

 

6. Чи впливає фінансова та/або політична нестабільність в Україні на придбання 

Вами лакшері-товарів? 
1. Так, дуже сильно 

2. Впливає, але не суттєво 

3. Взагалі не впливає 

 

7. Чи завжди люксовий бренд – це синонім високої якості товару? 
1. Так 

2. Ні 

3. Не знаю 

 

8. Як часто Ви обговорюєте з подругами / друзями останні придбання товарів класу 

люкс? 
1. Дуже часто 

2. Досить часто 

3. Зрідка 

4. Взагалі не обговорюю 
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9. Який люксовий бренд одягу Ви купуєте найчастіше? (назвіть один) 

      ___________________________________________________________________ 

10. Будь-ласка, проведіть ранжування люксових брендів одягу відповідно до Вашого 

смаку (1 – найбільш привабливий, 10 – найменш привабливий) 
1. Hermes 

2. Chanel 

3. Louis Vuitton 

4. Christian Dior 

5. Ferragamo 

6. Versace 

7. Prada 

8. Fendi 

9. Giorgio Armani 

10. Ermenegildo Zegna 

11. Ваш варіант___________________ 

 

9. Які означення одягу люксових брендів найбільше Вас приваблюють (оберіть три 

із запропонованих варіантів): 
1. стильний 

2. статусний 

3. елітарний 

4. гламурний 

5. витончений 

6. коштовний 

7. рафінований 

8. дорогий 

9. вишуканий 

10. вражаючий 

10. Який чинник при виборі люксового одягу впливає на Вас найбільше (оберіть 

один із запропонованих варіантів): 
1. якість товару 

2. ім’я бренду 

3. останні придбання подруг / друзів 

4. рекомендації продавця 

5. ваш настрій 

6. ексклюзивність товару 

7. висока ціна 

 

11. Чи впливають на Ваш вибір одягу люксових брендів думки і поради близьких / 

друзів? 
1. Так, вони відіграють вирішальну роль 

2. Так, я дослухаюся до рекомендацій моїх близьких / друзів 

3. Ні, я завжди керуюся власним смаком і бажаннями 

 

12. Найчастіше Ви купуєте одяг люксових брендів через (оберіть один із 

запропонованих варіантів): 
1. шоу-рум 

2. інтернет-замовлення та доставка 

3. традиційний брендовий магазин 

 



207 
 

13. Для Вас продавець люксового одягу – це (оберіть один із запропонованих 

варіантів): 
1. обличчя бренду 

2. посередник між Вами та товаром  

3. Ваш надійний помічник 

4. зайва ланка 

14. Найчастіше Ви дізнаєтесь про нові колекції одягу люксових брендів та останні 

модні тенденції через? (Оберіть один із запропонованих варіантів) 

1. ТБ 

2. Радіо 

3. Журнали 

4. Інтернет 

 

15. У глянцевих журналах щодо люксових брендів одягу Вас найбільше 

приваблюють: 

 

1. Статті експертів 

2. Інтерв’ю з фахівцями та зірками 

3. Стильні рекламні макети 

 

16. Як часто Ви користуєтесь Інтернет-ресурсами у пошуку інформації про одяг 

улюблених люксових брендів: 

 

1. Дуже часто 

2. Зрідка 

3. Взагалі не користуюся 

 

17. Найбільше цікавої інформації про одяг улюблених люксових брендів в Інтернеті 

Ви знаходите (оберіть один із запропонованих варіантів): 

 

1. У соціальних мережах (Facebook, Instagram, MySpace, ВКонтакте тощо) 

2. На офіційних сайтах лакшері-брендів 

3. Інше (уточніть) ___________________________ 

 

18. На Вашу думку, чи були б корисними додатки до смартфонів з лакшері та фешн 

тематик? 

 

1. Так 

2. Ні 

3. Не знаю 

 

19. Зазначте, будь ласка, вашу стать: 

 

1 – чоловік 

2 - жінка 

 

20. Зазначте, будь ласка, ваш вік ______________________________________________ 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Г 

Малюнки 

Мал. Г. 1. 

 

 

Мал. Г. 2. 
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Мал. Г. 3. 

 

 

Мал. Г. 4. 
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Мал. Г. 5. 

  

Мал. Г. 6. 

  

Мал. Г. 7. 
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Мал. Г. 8. 

 

 

 

 

 

Мал. Г. 9. 
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Мал. Г. 10. 

 

 

 

 

Мал. Г. 11. 
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Мал. Г. 12. 

 

 

 

 

Мал. Г. 13. 
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Мал. Г. 14. 

 

 

 

 

Мал. Г. 15. 
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Мал. Г. 16. 

 

 

Мал. Г. 17. 
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Мал. Г. 18. 

 

 

Мал. Г. 19. 
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Мал. Г. 20. 

 

 

 

 


